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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. február 13-i ülésére 

 
1. 2014. január 23-án a Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi est került 

megrendezésre a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ szervezésében. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, Tárnok 

Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő. 

2. 2014. január 25-én a Békés Városi Sportcsarnokban rendezte meg a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetségének Békési Szervezete tizenkettedik jótékonysági bálját. Az 

eseményen városunkat Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester – 

egyben házigazda – és Tárnok Lászlóné jegyző képviselték. Rajtuk kívül több 

önkormányzati képviselő is jelen volt az eseményen.  

3. 2014. január 28-án rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tornatermében a Játékos sportverseny megyei fordulóját. A 

rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

4. 2014. január 31-én  a Városháza nagytermében ünnepélyes keretek között írták alá 

Kerékpáros Települések Országos Szövetségének (KETOSZ) kezdeményezésére 

életre hívott „Körösök völgye Kerékpáros Útőri Szolgálat” mintarendszer létrehozását 

célzó szándéknyilatkozatot és a hozzá tartozó megállapodásokat. A mintaterületen 

érintett települések: Békés, Békéscsaba, Csabacsűd, Dévaványa, Doboz, 

Gyomaendrőd, Gyula (Gyulavári), Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Méhkerék, 

Mezőberény, Sarkad, Szarvas. A szándéknyilatkozatot aláírta Izsó Gábor a KETOSZ 

elnöke, Dankó Béla Békés Megyei Útügyi biztos, Farkas Zoltán Békés Megyei 

Önkormányzat elnöke, Dr. Polyák Zsolt Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

rendőrfőkapitánya, Karsai Mihály Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőségének osztályvezetője, Virág Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés 

Megyei Igazgatóság igazgatója, Baran Ádám Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

munkaszervezet vezetője, Dr. Horváth Ferenc Magyar Autóklub Elnökségi tagja a 

Klubtanács Elnöke, Bak Sándor Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Dr. 

Hunya Miklós a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetség elnöke. Továbbá 

megállapodás született a KETOSZ és a mintaprogramhoz csatlakozni kívánó 

települések önkormányzatai között is melyet szintén Izsó Gábor, mint KETOSZ elnök 

és az érintett települések polgármesterei írtak alá.  

5. 2014. január 31-én a Civil Szerveztek Házában került sor egy nagyszabású fórum 

megrendezésre, ahol Izsó Gábor polgármester beszámolt és ismertette Békés Város 

2014. évi fejlesztési elképzeléseit a város intézményvezetői, civil szervezeti vezetői és 

képviselői előtt. A fórumot később egyfajta kerekasztal megbeszélés váltotta fel. 

6. 2014. február 1-én került megrendezésre Bogácson a V. Bogácsi Kocsonyafőző 

Verseny. Békés várost Jeneiné Lagzi Mária a Békési Piacfelügyelet vezetője, Balog 

Gáborné a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú 

Egyesület elnöke és Pankotai István néptáncos képviselték. A versenyen csapatunkat 

Ezüst Fokozatú Oklevéllel díjazták főztjükért. 
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7. 2014. február 3-án került sor a „Boundless World-Határtalan világ- optikai hálózat 

kiépítése a Békési kistérség és Bihar megye között HURO/1101/002/1.2.1” című 

projekt sajtótájékoztatójára a Városháza nagytermében. A projekt célja Békés, Hajdú-

Bihar és Bihar megye térségében egy olyan távközlési, szélessávú informatikai 

infrastruktúra kiépítése, ami középtávon meghatározhatja a térség fejlődését és ezzel 

lehetőséget teremt arra, hogy a kistelepüléseken lévő vállalkozások olcsón és 

hatékonyan lépjenek ki a nemzetközi üzleti életbe, illetve a lakosok is hatékonyabban 

tudják ápolni a határokon átnyúló személyes  kapcsolataikat. A sajtótájékoztatón Izsó 

Gábor polgármester, a Békési Kistérségi társulás elnöke mellett a projektet ismertette 

Siklósi István polgármester, a Békési Kistérségi Társulás alelnöke és a Polarnet Kft., 

mint kivitelező cég ügyvezetője Sultz György. A 7 érintett településen (Vésztő, 

Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Körösszegapáti, Berekböszörmény) 

megtörtént a közösségi pontok kialakítása, központi eszközök telepítése. A passzív 

optikai elemek, kábelek elhelyezése, csatlakozások kialakítása Vésztő településen már 

megtörtént.  

8. 2014. február 3-án került sor a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0038 számú „Remény-Híd” 

- Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című projekt keretében a 

Munkaadók Fórumára a Városháza nagytermében. Az eseményen Izsó Gábor 

polgármester és Durkó Albert a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 

misszióvezetője mondott köszöntőt és ismertették a programot a megjelentekkel. 

9. Békési Rendőrkapitányság megszüntette a nyomozást az illegálisan fogorvosi 

tevékenységet végző fogtechnikusok ügyében, amit még 2012 novemberében 

kuruzslás miatt indított. A nyomozást megszüntető rendőrségi határozat 

megállapította, hogy az adatok alapján nem állapítható meg a bűncselekmény 

elkövetése, és az eljárás folytatásáról sem várható eredmény. 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1. „Békés - Dánfok Öko - és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat benyújtása 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101. 

A pályázat elbírálásra került, forráshiány miatt tartaléklistás lett, nem bízunk abban, hogy a 

közeljövőben támogatást kap. 

2. A DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” 

című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunk szintén tartaléklistás. Ennél a 

pályázatnál is kevés az esély a támogatásra. 

3. „Nevelési intézmények fejlesztése” DAOP-4.2.1-11 kódszámú „Békés, Bóbita óvoda 

fejlesztése” című pályázatunk nyert, 210.039.650,-Ft összköltség mellett 199.537.668,-Ft 

támogatást kapunk (95%). A támogatási szerződés 2012. november 21-én aláírásra került. A 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési kivitelezési eljárást a BKSZ Kft. (5630 Békés, 

Szarvasi u. 64/1) nyerte meg bruttó 181.978.000,-Ft vállalkozói díjon. Az építkezés 

készültségi foka meghaladja a 70%-ot. 

4. A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázat nyert, a megvalósítás 

folyamatban van. 45.979.162 forint az összköltség, 100%-os támogatottságú. A pályázatot az 

Eubility Group Kft és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény közösen bonyolítja, 

az eszközbeszerzést a Digitális Tananyag Kft. (1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10.), a 

képzést a Topsec Kft. (székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt. 5.) nyerte 

közbeszerzési eljáráson. Jelenleg folynak a képzések és az eszközök szállításai. 

5. A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” pályázat kivitelezési 

közbeszerzési eljárásának munkaterület átadása 2012. november 26-án megtörtént. A nyertes 

vállalkozás a Wiener Center Kft (5630 Békés, Csabai út 81. sz.), a vállalkozói díj bruttó 

160.375.600,-Ft. A kivitelező, a Wiener Center Kft 2013.- július 24-én a szerződéstől való 

részleges elállási jogát jelentette be. Az új kivitelező a Laurus-Duó Kft, mely a munkálatokat 

2014. március 15-ig fejezi be. 

6. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére a vállalkozási 

szerződés április 2-án alá lett írva, a munkaterület átadása április 11-én megtörtént. A nyertes 

Konzorciumot a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, 

Kenyérgyári út 1/E. és az Általános Vállalkozási Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 5000 Szolnok, József A. u. 82. alkotja. A kivitelezési költség nettó 411.920.620,-Ft. A 

vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-ával be lett jelentve a tényleges 

munkakezdés.  A szennyvíztisztító telepen az egyesített műtárgy, az iszapsűrítő és az 

utóülepítő gépészeti munkáit végzik, készültségi fok 70%. 

7. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben című a TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú pályázatunk a Békési Kistérségre 

vonatkozóan elutasításra került. 

       8.  A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” 

című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat 100 %-os támogatással 

148.815.090,-Ft támogatást kapott. Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató 

Intézet, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír Alapítvány. A 

projektnyitó rendezvényt követően a pályázat megvalósítása is megkezdődött.  

9. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés 

város intézményeiben” című pályázatunk az EMIR-es értesítés alapján támogatást kapott, a 

támogatási szerződés megkötésre került. 

10. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „a békési Sportcsarnok komplex 

energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre felterjesztésre 

került. 



 4 

11. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási 

hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk az eredeti összeggel támogatást nyert. Békés 

város közvilágítás korszerűsítésére 127.395.918 forint összegű támogatást nyert. A LED-es 

lámpákra való átalakítás összköltsége 149.877.551 forint. A támogatási szerződés megkötésre 

került. 

12. KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Napelemes beruházás Békésen” 

című pályázatunk befogadói kritériumok nem teljesülése miatt elutasításra került, ez elleni 

kifogást benyújtottuk, választ még nem kaptunk. 

13. “BékésBringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése” című, DAOP-2.1.1/J-12-

2012-0117 jelű projekt támogatási szerződése aláírásra került, a mélyépítési kivitelezési 

közbeszerzést az Épcenter-Laurus Duó konzorcium nettó 142.564.814,-Ft összeggel, a 

magasépítést pedig a Vektor Kft nyerte el nettó 43.400.000,-Ft összeggel. Június 14-én a 

munkaterület átadása megtörtént. A KRESZ park elkészült, a kerékpáros nyom és a nyitott 

kerékpáros sáv felfestésre került. A Cseresznye-Csabai úti kerékpárút elkészült, a Táncsics 

utcai új kerékpárút építések befejeződtek, szintén a Petőfi, Rákóczi, Kossuth, Táncsics utcai 

felújítások is. Dánfokon befejeződött a fedett csónaktároló építése és a gasztrokomplexum 

kialakítása szintén zajlik. Hátralévő munka a Cseresznye utcai híd és a Rákóczi utcai 

hídkorlát. 

14.  A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtott TIOP 3.4.2-11/1 

kódszámú, „Hajlék a Házban” című bentlakásos intézmények korszerűsítését megcélzó 

pályázata nyert és az intézmény 151.543.520 Ft. támogatásban részesült. A támogatási 

szerződés megkötése megtörtént, 2 épület kivitelezése folyik. 

15. A Városháza homlokzat-felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma 3 millió forint támogatást ítélt meg. A kiviteli munkák 

elkészültek. 

 

 

 
Békés, 2014. február 5. 

 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 


