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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. május 29-i ülésére 

 
1. 2014. április 26-án rendezte meg a Békés Megyei Rendőrkapitányság és a Békés 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen a Rendőr – és Tűzoltónapot 

Békéscsabán a Csabagyönyge Kulturális Központban. Az ünnepségen több, 

szolgálatukat kimagaslóan végző rendőrnek adományoztak elismerést. Az ünnepségen 

díjat adott át Szabados Gábor törzszászlós, nyomozónak és Fazekas Attila parancsnok 

helyettesnek, Izsó Gábor polgármester megbízásából Balázs László önkormányzati 

képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke. 

2. 2014. április 26-án szombaton nyolcadik alkalommal rendezte meg a Nefelejcs 

Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a Nefelejcs Vigalmat a 

Békési Tájházban. A népszerű, hagyományőrző rendezvény sok látogatót vonzott, 

mely idén a helyi értékek bemutatását szorgalmazta. A napot Izsó Gábor polgármester 

és Farkas Zoltán, Békés Megye Közgyűlés elnökének a beszéde nyitotta meg. 

3. 2014-én április 29-én ünnepélyes keretek között vette át a Városháza dísztermében 

mandátumát Dankó Béla, Békés 02. OEVK országgyűlési képviselője. A 

megbízólevelet Uhrmann Károly, Békés megyei 2. számú egyéni választókerület 

Választási Bizottságának elnöke adta át. 

4. 2014. április 30-án tartotta meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész 

Tagóvodája Föld Napi rendezvényét. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor 

polgármester. 

5. 2014. április 30-án nyílt meg a Városháza emeleti folyosóján „120 éve hunyt el 

Kossuth Lajos Békés város első díszpolgára” című kiállítás. A megnyitón Izsó Gábor 

polgármester, a képviselő-testület tagjai a képviselő-testületi ülésen megjelentek 

valamint külsős érdeklődők is részt vettek. A kiállítást S. Turcsányi Ildikó igazgató 

nyitotta meg. 

6. 2014. május 1-jén tartotta a Békési Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete évértékelő 

ebédjét Békés Város Önkormányzatának Jantyik utcai ebédlőjében. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester. 

7. 2014. május 3-án tartotta a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános 

Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 

Intézmény ballagási ünnepségüket. Az ünnepségeken Izsó Gábor polgármester is 

tartott köszöntőt. 

8. 2014. május 7-én tartotta a Békés Megyei Katasztrófa és Polgár Védelmi Szövetség 

Közgyűlését Békéscsabán. Az ülésen Izsó Gábor polgármester megbízásából Csarnai 

Mihály köztisztviselő vett részt. 

9. 2014. május 7-én tartotta éves rendes közgyűlést a Kerékpáros Települések Országos 

Szövetsége (KETOSZ) Mezőberénybe, a polgármesteri hivatalban. A közgyűlésen 

többek között döntöttek arról, hogy az elnökség meglévő tagjai így Békés, Makó, 

Szarvas, Dévaványa, Tata mellett egy új dunántúli települést Rábapatonát, is az 

elnökségbe illetve a KETOSZ taglistájába felveszik 
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10. 2014. május 8-án hatodik alkalommal rendezte meg a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ Derűs Ház és a Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége 

a Derűs Kupát, melyre az egész megyéből több csapat is érkezett Békésre. Békés 

Városi Szociális Szolgáltató Központ Derűs Ház csapata a megmérettetésen, második 

helyen végzett. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

11. 2014. május 8-án került sor a Körösök Völgye Kerékpáros ÚtŐr hálózat elindítását 

segítő képzésre. Békéscsabán a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Széchenyi ligeti 

székhelyén ahol 24 útőr vett részt. Az oktatás során tájékoztatás hangzott el a térség 

baleseti helyzetéről, problémáiról, a kerékpáros létesítmények műszaki 

szabályozásáról, az útőrök feladatairól. Az összejövetel végén megállapodás aláírására 

és a bejárandó létesítmények felosztására került sor. Készült egy elektronikus 

bejelentő felület is a békéscsabai kátyúbejelentő adaptálásával, amelyen az útőrök a 

közlekedés biztonságát veszélyeztető problémákat jelezhetik. Az egész napos oktatást 

Izsó Gábor polgármester, a Kerékpáros Települések Országos Szövetség elnöke 

nyitotta meg. 

12. 2014. május 9-én a Közlekedéstudományi Intézet „Mit tegyünk településeink 

közlekedésbiztonságának növelésért?” címmel szakmai Workshop-ot rendezett meg 

Budapesten. A szakmai konferencián Békés Város Önkormányzatának és a 

Kerékpáros Települések Országos Szövetségének képviseletében előadást tartott Izsó 

Gábor polgármester. 

13. 2014. május 10-én tartotta a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

iskola „Kertész leszek, fát nevelek…” címmel nevelési értekezletét az iskola 

közösségi termében. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

14. 2014. május 12-én ünnepélyesen is átadására került a Városházán a Békési Kistérségi 

Társulás 10 településen, összesen 16 térfigyelő, digitális kamera. Az ünnepélyes 

szerződést Izsó Gábor polgármester, a kistérségi társulás elnöke, dr. Polyák Zsolt 

Békés megyei rendőrfőkapitány és Ladányi Zoltán békési kapitány írták alá. 

15. 2014. május 13-án tartotta ülését a „Békési Fürdőért” Közalapítvány a Polgármesteri 

Hivatal kistermében. A kuratórium tagjai az ülésen többek között tájékoztatót 

hallgattak meg a kültéri gyermekmedence építési terveiről. Az ülésen jelen volt Izsó 

Gábor polgármester. 

16. 2014. május 15-én tartotta a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a 2014. 

áprilisában támogatást nyert két, a Körösök vízi turizmusát érintő pályázat kapcsán 

Békés, Szarvas és Kunszentmárton városok vezetői sajtótájékoztatóját Szarvason. 

Békés Város Önkormányzatának képviseletében a tájékoztatón jelen volt Izsó Gábor 

polgármester és Kálám Tibor sportreferens.  

17. 2014. május 16-án a Békés Megyei Önkormányzat szakértői egyeztetést szervezett a 

Megyeházán a Gazdaságfejlesztési elképzelések a Békési járásban elnevezéssel. Az 

ülésen jelen volt Izsó Gábor polgármester. 

18. 2014. május 16-án tartotta a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár KönyvTár – 

InfoTár című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0520 számú projekt nyitórendezvényét a 

Dübögő Étteremben. Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb 

körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális 

tudás átadásában. A programot Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

19. 2014. május 16-án tartotta Tanévzáró Suli gáláját a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola a Kulturális Központ nagytermében. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester.  

20. 2014. május 20-án tartotta taggyűlését a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület Szarvason. Az ülésen Békés Város Önkormányzatát Hidi József 

önkormányzati tanácsadó képviselte. 

 

 



 3 

21. 2014. május 22-én rendezte meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi 

Tagóvodája a városi sportpályán az Ovis Sport délelőttöt. A sportvetélkedőt Kálmán 

Tibor sportreferens nyitotta meg. 

22. Vámos László önkormányzati képviselő, tanácsnok lemondott a május havi 

tiszteletdíjáról. Miklós Lajos, pénzügyi bizottsági tag május havi tiszteletdíjáról 

lemondott.  

 

 

Közfoglalkoztatás által elvégzett feladatok 2014. április hónapban 

 Közterületek tisztántartása és karbantartása, egy nyári virágágyások előkészítése, 

útpadkák tisztítása, mezőgazdasági területek előkészítése, vetés, talajművelés, megtermelt 

növények tisztítása bölcsődéknek, óvodáknak alapanyag beszállítás. Külterületi csatornák 

tisztítása (Sebők-kert, Dánfok, Vadászház dűlő). 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1. 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. 

2. 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. 

3.  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 folyamatosan zajlik. 

4. 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 jó ütemben haladnak. 

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

komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre 

felterjesztésre került. 

6. 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. 

7. 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. 

8.  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. 

9. A Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtásra került a Jantyik Mátyás 

mellszobrának elkészítése céljával pályázatunk, döntés az elbírálásról még nem született. 

 

 

 



 5 

10. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 

Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett, az első világháború 

történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására 

pályázatunkat benyújtottuk, elbírálása még nem történt meg. 

11. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot 

nyújtottunk be a Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti Városi Sportcsarnok használati 

melegvízellátó rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére (napkollektor), a 

tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos vízvételi lehetőség 

beépítésére, építészeti és kommunikációs akadálymentesítésére. A pályázat elbírálása még 

nem történt meg. 

12. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2013. évi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” kiírásra egy Mercedes-Benz Atego 1318 - HARD 

PRESS F 10-I típusú, tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő jármű vagy azzal egyenértékű 

paraméterekkel rendelkező célgép beszerzésére pályáztunk. A pályázatnak még nincsen 

eredménye. 

 

 

Békés, 2014. május 23. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 


