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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2014. február 27-i ülésére 

 
1. 2014. február 6-án Békés Város Önkormányzata az EU Élelmiszersegély Program 

keretében ismét élelmiszersegélyt osztott, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával. Ennek keretében 11.440 kg 
liszt, 10.560 kg kristálycukor, 6.720 kg 4 tojásos orsótészta, 1.620 liter étolaj és 1.800 
kg instant kakaópor kerül szétosztásra több mint 5000 rászoruló között. A 
segélyosztást Dr. Pálmai Tamás alpolgármester nyitotta meg. 

2. 2014. február 6-9. között fogadta Békés város delegációját a lengyelországi 
Myszków, új testvérvárosi településünk. A látogatás során ünnepélyes keretek között 
került aláírásra Lengyelországban Békés és Myszków városok között az a 
megállapodás, mellyel a két település partnersége február 7-én kezdetét vette. A 
másfél évvel ezelőtt megkezdett kapcsolat eredményeként a „Támogatók Díjátadója” 
elnevezésű ünnepségen írta alá Békés város polgármestere és jegyzője a szerződést.  
Izsó Gábor és Włodzimierz Zak polgármesterek a találkozó során több területen is 
találtak már közös pontot, és a településeken működő oktatási intézmények, civil 
szervezetek, kulturális és sport egyesületek részére mintegy összekötőként fognak 
szolgálni a békési és a myszków-i polgárok közti kapcsolatok megindításához.  

3. 2014. február 6-án ünnepélyes keretek között került átadásra Dr. Hepp Ferenc 
hagyatékaként a családja által felajánlott íróasztal a nevét viselő általános iskolában. 
Az eseményen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több önkormányzati 
képviselő is. 

4. 2014. február 7-én tartotta a Szegedi Kis István Református Gimnázium Gombavató 
ünnepségét a kulturális központban. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor 
polgármester megbízásából Mucsi András az oktatási, kulturális és sport bizottság 
elnöke, önkormányzati képviselő. 

5. 2014. február 7-én tartotta a Mezőberényi Református Egyházközség templomának 
felújításáért szervezete bálját a Berény Szállóban. Az eseményen részt vett Dr. Pálmai 
Tamás alpolgármester. 

6. 2014. február 8-án rendezte meg a Békési Kertbarát Kör évzáró rendezvényét a 
Dübögő Étterembe. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester megbízásából 
Mucsi András az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, önkormányzati 
képviselő. 

7. 2014. február 12-én ünnepélyes keretek között adták át a Békés Megyei Hírlap által 
életre hívott „Év sportolója és év embere” elismerés díjait, a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ nagytermében. A díjak átadásának helyszínéül minden évben más 
települést választanak a szervezők. Idén Békés, mint házigazda fogadta a vendégeket. 
Az eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. 

8. 2014.február 14-én írták alá azt az együttműködési megállapodást melynek 
köszönhetően létrehozzák Békésen a Nemzeti Kézilabda Akadémiát. A szerződést  
Mocsai Lajos, a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatója és Polgár Zoltán, a Békési 
Férfi Kézilabda Club ügyvezetője írták alá. Az eseményen köszöntőt mondott Izsó 
Gábor  polgármester. 
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9. 2014. február 15-én rendezte meg Békés Város Önkormányzata az V. Békési 

Sportbálat. Minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett bonyolódott le a 
jótékonysági rendezvény ahol 420 sportoló és sportkedvelő vett részt. A bál fő célja 
idén is az volt, hogy a befolyt bevételből az önkormányzat, a helyi sportszervezeteket  
támogassa. Szombat este díszvendégként jelen volt Schmidt Gábor, a Nemzetközi 
Sportközpontok főigazgató-helyettese, Mocsai Lajos, a férfi kézilabda- válogatott 
szövetségi kapitánya, Dankó Béla, országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség elnökségi tagja, Csabai Edvin, a Magyar Kajak - Kenu Szövetség szakmai 
igazgatója, 17-szeres világbajnok. Sztárvendégként színpadra lépett városunk 
tehetséges énekese Csordás Ákos is. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta 
meg. 

10. 2014. február 20-án került átadásra a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Rákóczi 
utcai tagbölcsődéjében kialakított sószoba, a Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért 
Alapítványnak köszönhetően. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és a 
Tárnok Lászlóné jegyző. 

11. 2014. február 20-án szervezte meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület az 
Irányi Dániel ünnepséget, a Városháza előtt. Az ünnepi eseményen Békés Város 
Önkormányzatának nevében Tárnok Lászlóné jegyző és dr. Uhrin Anna aljegyző 
helyezett el koszorút Irányi Dániel emléktáblájánál. 

12. 2014. február 20-án rendezte meg Békés Város Önkormányzata, a Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Békés Városi 
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ a Kecskeméti Gábor 
Emlékkonferenciát. A jeles alkalmat Izsó Gábor polgármester nyitotta meg a kulturális 
központ kápolna termében. A szervezésben közreműködött Vámos László, tanácsnok. 
Több önkormányzati képviselő mellett a szakmai konferencián főként testnevelő 
tanárok vettek részt. 

13. 2014. február 21-én ünnepélyes keretek között került átadásra Békés Város 
Önkormányzata, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, a Reményhír 
Alapítvány és a Türr István Képző és Kutató Intézet közös konzorciumában a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül megvalósuló, „Remény-Híd” 
– Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-
0038 azonosítószámú projekt által felújított Csillag Szolgáltatópont. Az ünnepségen 
köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester.  
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1. „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 80%-ot. 

2. 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 az eszközök szállításai befejeződtek. 

3. 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. 

4. 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 80%. 

5.  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.  

6. 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. A kivitelező a Békés-Vill Kft és a Proszerv 
Kft konzorciuma. A kiviteli munkák a Bajza utcai bölcsődénél, és a Polgármesteri Hivatalban 
kezdődnek. 

7. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „A Békési Sportcsarnok 
komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre 
felterjesztésre került. 

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. A kivitelezésre május 1 július 31 között kerül sor. A kivitelező az Enerin EPC Kft. 

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. 
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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 is. 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 21. 
 
 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 



Szarvasi u.

parkoló átépítése,régi gyeptéglák felszedése,szegélykő rakás 
betonba,betonfolyóka készítése, gyeptéglák szintrerakása.

Teljesítményelszámolás 2014.01. hó

Polgármesteri Hivatal rendelése

útjavítás betonnal, géppel feltörve a régi aszfalt-beton, elszállítva a 
törmelék,tereprendezés

Dánfokon

A Bodoki,Kökény, Vadvíz utcákban új járdasor kiépítése,régi felszedése-
újrarakása,325 fm-en

Gőzmalom sor

Korlát lerakása betonba

Város területén:

Szalag u.:
Járdajavítás, pótlás

15 db útbaigazító tábla kihelyezése betonba

Asztalos u.
Járda és akna javítás, nehézteherbírású akna lerakása betonba

Asztalos u.

Nádvágás,kökény-susnyóirtás,gallyazás,fakivágás,géppel-
kézikaszával,fadarabolása,beszállítása,gallyak darabolása.PL: Csabai kerékpárút, Kovács-
dűlő,MEZGE csatorna, Körgát, Kisvasút sor stb.

Telepen fafűrészelés, aprítás tüzifának fűrészgéppel (telepre, Szarvasi u. öregek Napközibe, Végvári 
napközi- ovodába)

Kátyúzás hidegaszfalttal,lapvibrátor használatával.


