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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. április 30-i ülésére 

 
1. 2014. március 25-én a Nemzeti Művelődési Intézet a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet, valamint a megyei 

értékgyűjtő munka tapasztalatai kapcsán Békés megye értékei címmel szakmai napot tartott 

a Békés Megyei Könyvtárban. A békési értékgyűjtő munkáról Izsó Gábor polgármester, a 

békési helyi értéktár bizottság elnöke is tartott előadást. 

2. 2014. március 28-án Dankó Béla országgyűlési képviselő Mezőberénybe a Városháza 

dísztermében adta át Izsó Gábor polgármesternek Békés adósságmentességét igazoló 

okmányt. A kormány által nyújtott segítségnek, az adósságkonszolidációnak és a 

felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően új fejlesztési lehetőségek nyíltak meg a város 

előtt. Az ünnepélyes átadáson Békés mellett Dévaványa, Gyomaendrőd, Mezőberény és 

Szarvas város polgármestereinek is átadták a Bizonyságlevelet. 

3. 2014. március 28-án került sor a Heal-Tech Kft. új telephelyének ünnepélyes bemutatására. 

Az új üzemcsarnok bejárásán jelen volt Izsó Gábor polgármester, dr. Uhrin Anna aljegyző 

és Gál András osztályvezető. 

4. 2014. március 29-én a Békési Galéria adott otthont a Nefelejcs-díj átadó ünnepségnek. 

2014-ben Bagolyné Szűcs Andrea óvónő és Varga István „Csaviga” hentesmester vehette át 

a megtisztelő díjat. Az eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. Az 

eseményen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. 

5. 2014. március 31-én került átadásra a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (BKSZ) 

telephelyén az újonnan felépített hulladékgyűjtő udvar és szelektív hulladékválogató 

csarnok. A válogatóműben Békés város lakosságától házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtési rendszerben begyűjtött, valamint a hulladékgyűjtő udvarból szelektíven 

gyűjtött hulladékok kerülnek előkezelésre. A Kft. önerőből, több mint 30 millió forint 

értékben invesztált a fejlesztésbe. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

bevezetése során 20 millió forintos ráfordítással, családi házas övezetben több mint 4000 

darab hulladékgyűjtő edényt, tömbházas övezetben 48 darab 1100 literes konténert vásárolt 

a kft. és ingyenesen kihelyezte a lakosok részére. A telephelyre beszállított hulladékok 

válogatása egy 10 millió forintos beruházás részeként 250m
2 

alapterületű fedett csarnokban, 

emberi munkaerővel történik. Beszédet mondott az ünnepélyes szalagátvágás előtt Izsó 

Gábor polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő. 

6. 2014. április 2-án került sor a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezésében 

„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságnak elősegítése, sikeres munkaerő - piaci integrációjának megalapozása” 

című projekt nyitórendezvényére a Városháza dísztermében. Az eseményen köszöntőt 

mondott Izsó Gábor polgármester majd Kádasné Öreg Julianna igazgató tartott a projektről 

ismertetőt. A rendezvényen jelen volt Dankó Béla országgyűlési képviselő és több 

önkormányzati képviselő is. 

7. 2014. április 3-án írták alá ünnepélyes keretek között a munkahelyteremtés és a 

városgazdálkodás hosszú távú fejlesztését szolgáló telephelyvásárlás adásvételi szerződését 

Békésen a Városházán. Békés Város Önkormányzata nevében a szerződést Izsó Gábor 

polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző írták alá. A csabai úton, Békés határában található 

telek területe 11.204 m2 mely rendelkezik egy 148 m2 irodával egy 217m2 raktár egységgel 
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és 712 m2 csarnokkal. A város 42.300.000 forintért tett ajánlatott és vásárolta meg a 

rendkívül jó állapotban lévő egységet.  

8. 2014. április 4-én rendezték meg Görgényi Tamás jubileumi kiállítását a Békési Galériában. 

A kiállításon köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. 

9. 2014. április 4-én a tartották az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány által szervezett 

jótékonysági bálat a Dübögő Étteremben. A rendezvényen Békés Város Önkormányzatát 

Izsó Gábor polgármester képviselte. 

10. 2014. április 7-én BringaAkadémia néven ingyenes továbbképzést szervezett pedagógusok 

részére a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) Békés megyében. 

Az első képzési napon Izsó Gábor polgármester, mint a KETOSZ elnöke köszöntötte a 

pedagógusokat.  

11. 2014. április 8-án köszöntötte otthonukban Víg Gábor és Kabai Istvánné szépkorúakat Izsó 

Gábor polgármester. 

12. 2014. április 11-én került sor az Én hangom tehetségkutató műsor döntőjére. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester, mint a zsűri elnöke. 

13. 2014. április 12-én került megrendezésre a népszerű Tavaszi Nagytakarítási Akciót a 

Dánfoki Üdülőközpontban. Az idén nyolcadik alkalommal megrendezett és az összefogás 

szimbólumaként életre hívott megmozduláson ebben az évben is több mint 270 fő vett részt. 

Idősek és fiatalok közös erővel megtisztították, megszépítették a népszerű tábort. Az 

önkéntesek összesen 532 zsák falevelet gyűjtöttek össze és 5 faház felújításához közel 100 

liter festéket használtak fel. Az eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

14. 2014. április 13-án rendezte meg a békési Piacfelügyelet Virágvasárnapi Vásárát a piacon. 

A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

15. 2014. április 15-én ünnepi képviselő-testületi ülés keretében kerültek átadásra a „Békés 

Városért” és „Az Év Békési Sportolója” elismerő kitüntetések. A „Békés Városért” kitüntető 

címet 2014. évben három magánszemély, „Az Év Békési Sportolója” kitüntető címet három 

kiváló sportoló kapta. A díjátadás előtt Izsó Gábor polgármester mondott beszédet. Csordás 

Ákos, a 2013-as X-faktor békési kötődésű negyedik helyezettje, az előző év férfi hangja 

teljesítménye és emberi kvalitásai elismeréseként egy ezüstszínű, egyedi 

kivitelezésű mikrofont vehetett át Izsó Gábor polgármestertől. A műsorban fellépett a Békés 

Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a Belencéres Néptáncegyüttes és Csordás Ákos.  

16. 2014. április 15-én került sor a Helyi Védelmi Bizottság soron következő ülésére. Az ülésen 

Izsó Gábor polgármester megbízásából Csarnai Mihály köztisztviselő vett részt. 

17. 2014. április 22-én rendezték meg a városi bölcsődék a Bölcsődék Napját. A rendezvény 

célja, hogy a bölcsődékben folyó szakmai munkára irányítsa a közvélemény figyelmét. Az 

eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester valamint az ünnepségen részt vett 

Tárnok Lászlóné jegyző és dr. Bimbó Mária, az igazgatási osztály vezetője.  

18. 2014. április 22-én a Békési Galéria adott otthont a kilencedik „KÉSZ díj” átadó 

ünnepségnek. Idén Katona Gyula esperes kapta az elismerő díjat. Az eseményen mint 

házigazda, részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, a díjazott méltatását Izsó Gábor 

polgármester olvasta fel. Az eseményen jelen volt Tárnok Lászlóné jegyző és több 

önkormányzati képviselő is. 

19. 2014. április 23-án rendezte meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky Utcai 

Tagóvodája a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságának további erősítése céljából a 

Közlekedés Napját. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné 

jegyző.  

20. Békés Város Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkaterve alapján a Képviselő-testület 

áprilisi ülésére tűzte napirendre az Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási 

névjegyzékének készítését és annak jóváhagyását. Tekintettel arra, hogy a pontos 

névjegyzék elkészítéséhez szükséges környezettanulmányok még nem fejeződtek be, ezért 

az előterjesztést a júniusi ülésen terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
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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. A műszaki átadási eljárást 

április 15-én megkezdtük. 

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 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. Március 5-én megkezdődött a 

próbaüzem. 

4.  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 pályázatban foglalt 

programok megvalósítása folyamatos. 

5. 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 Vásárszél utcai rendelőknél 

elkezdődtek. 

6. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „A Békési Sportcsarnok komplex 

energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre felterjesztésre került. 

7. 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. A tervek 

elkészültek és a DÉMÁSZ hozzájárulását kértük hozzá. 

8. 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. 

9.  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 a Farkas Gyula utcán elkészült, a Veres Péter téren és a Csallóközi 

utcán folytatódnak a munkák. 

 

Békés, 2014. április 25. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 


