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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2014. augusztus 28-i ülésére 

 
1. 2014. július 5-én rendezte meg a Békés Megyei Polgárőr Szövetség a XX. Országos 

Polgárőr Napot és az Országos Polgárőr Véradó Napot melynek helyszínéül a Dánfoki 
Üdülőközpont szolgált. A találkozó sikeres megszervezéséhez több önkormányzati 
képviselő is hozzájárult. Az eseményen Békés város nevében az ország számos 
pontjából megjelent polgárőröket és vezetőket Izsó Gábor polgármester köszöntötte.  

2. 2014. július 5-6. között közel száznyolcvan evezni és túrázni vágyó ember vett részt 
az idén nyolcadik alkalommal megrendezett „Egy hajóban evezünk” vízitúrán. A 
csapat az elmúlt évek hagyományait követve ebben az évben is a megszokott 
útvonalon teljesítette a napi 18-19 km-t. Nagyon sokan már rutinos "Egy hajósként" 
evezték végig a távot, de idén is sok volt az új induló is. A túrán ezúttal is részt vett 
Izsó Gábor polgármester és Balázs László önkormányzati képviselő, a pénzügyi 
bizottság elnöke.  

3. 2014. július 13-án rendezte meg a Békés Megyei Önkormányzat Köröstarcsán a 
Molnár Sándor Megyei Emléknapot. Békés Város Önkormányzatát Mucsi András 
önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke képviselte. 

4. 2014. július 22-én rendezte meg a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Bodoki Károly 
Vízügyi Múzeum alapításának 40. évfordulója alkalmából a hosszúfoki I. 
szivattyútelepnél az ünnepségét. Békés Város Önkormányzatának képviseletében az 
eseményen Miklós Lajos pénzügyi bizottsági tag volt jelen. 

5. 2014. július 22-én rendezte meg a Békési Rendőrkapitányság a Járási Közbiztonság 
Egyezettő Fórumát a kapitányság nagytermében. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor 
polgármester. 

6. 2014. július 26-án tartotta hivatalos megnyitó ünnepségét a XXIV. Nemzetközi Csuta 
Művésztelep a békési Bolyai utcai alkotóházban. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Turza Béla a művésztelep 
fővédnöke nyitotta meg a rendezvényt. A megnyitón jelen volt több önkormányzati 
képviselő is. 

7. 2014. július 27-én rendezte meg a Jakab - Napi Vásárt a Békési Piacon a Békési 
Piacfelügyelet. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

8. 2014. július 29-én tartotta a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület közgyűlését a 
Körösök Völgye Látogatóközpontban. Az ülésen Békés Város Önkormányzatát Izsó 
Gábor polgármester megbízásából Kálmán Tibor sportreferens képviselte.  

9. 2014. július 29-én került hivatalosan átadásra a „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornák I. ütem” elnevezésű pályázat keretein belül megépített 
békési szakasz. A megye 16 települését is érintő beruházással Békés város a 
pályázatban vállalt feladatokkal az elsők között készült el. A sajtónyilvános 
eseményen beszédet mondott Dankó Béla országgyűlési képviselő, Izsó Gábor 
polgármester a projekt kivitelezési fázisait Balog Lajos a Laurus Duo Kft. ügyvezetője 
ismertette. 
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10. 2014. augusztus 4-én a Holokauszt roma áldozatainak emlékére közös 
megemlékezést tartott Békés Város Önkormányzata és az MPE Országos 
Cigánymisszió. Az eseményen beszédet mondott Izsó Gábor polgármester, Durkó 
Albert a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezetője. A 
megemlékezést koszorúzás és közös mécses gyújtás zárta. 

11. 2014. augusztus 5-én került sor a „BékésBringa” – Békés Város kerékpáros 
turisztikai fejlesztése” című pályázat keretein belül feltárt Fekete – Körös híd 
ünnepélyes átadó ünnepségére. Az átadáson köszöntőt mondott Izsó Gábor 
polgármester, majd Csökmei László főépítész tartott ismertetőt a híd feltárásáról. Az 
eseményen több önkormányzati képviselő is jelen volt.  

12. 2014. augusztus 7-én rendezte meg a Békés Megyei Önkormányzat Békés Megye 
Sertésstratégiájának II. kötetét bemutató megyei gazdafórumát. Az eseményen jelen 
volt Izsó Gábor polgármester. 

13. 2014. augusztus 9-én Békési Városvédő és Szépítő Egyesület képviseletében Mester 
Péter elnök, Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselő, Varga István mesterszakács 
utazott Magyarittabére a minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő 
Falunap rendezvényeire.  

14. 2014. augusztus 14-én köszöntötte Budai Jánosné 95 éves szépkorút Izsó Gábor 
polgármester. 

15. 2014. augusztus 17-én civil kezdeményezésre Molnár István a Tarhos-békéserdei 
Libás Tanyáján kisütötték a gyergyószentmiklósi, békési, magyarittabéi lisztből 
készített „Városok – Testvérvárosok Kenyerét”. Az akciót támogató Békés Város 
Önkormányzata nevében Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt. 

16. 2014. augusztus 18-án tartotta tanévnyitó alkalmazotti értekezletét a Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézmény a városi kulturális központban.  Az eseményen részt vett Izsó 
Gábor polgármester. 

17. 2014. augusztus 20-án Szent István Király ünnepén idén is városi ünnepséget 
rendezett önkormányzatunk az Erzsébet- ligetnél. Az állami ünnepen Izsó Gábor 
polgármester mondott beszédet. Az ünnepségen az egyházak vezetői megáldották az új 
kenyeret.   

18. 2014. augusztus 21-én köszöntötte Dudás Józsefné 95 éves szépkorút Izsó Gábor 
polgármester. 

19. Balázs László önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke és Mucsi András 
önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke több havi 
tiszteletdíjukról lemondtak. 
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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, rendezvények, az eszközök szállításai és 
telepítései befejeződtek. A befejezési határidő, július 30.  
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 2013. április 2-án alá lett aláírva, a munkaterület átadása 2013. 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. 2014. március 5-én megkezdődött a próbaüzem. A 
támogatási szerződésben a fizikai megvalósítás dátuma 2014. szeptember 26-i határidőre lett 
módosítva. A műszaki átadás szeptember 5-re lett kitűzve, az elfolyó tisztított szennyvíz 
paraméterei lényegesen a határérték alattiak. 
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 pályázat 
végrehajtása folyamatos.  
4. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés 
város intézményeiben” című pályázatunk támogatást kapott, a támogatási szerződés 
megkötésre került. A kivitelező a Békés-Vill Kft és a Proszerv Kft konzorciuma. A 
kivitelezés a Vásárszél utcai ingatlannál és a Bajza utcán befejeződtek, a többi hét helyszínen 
még folynak a munkálatok. A befejezési határidő 2014. november 30-ra módosult. 
5. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „A Békési Sportcsarnok komplex 
energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, de elutasításra 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 kivitelező az Enerin EPC Kft. A tervek elkészültek és a DÉMÁSZ hozzájárulását 
megkaptuk, a kivitelező az igényelt 30% előleget megkapta. A DÉMÁSZ-szal a megállapodás 
megtörtént, a kivitelezésnél viszont a késedelem miatt 2 hónapos határidő módosítást kellett 
végrehajtani. A kivitelezési munkák augusztus 11-én megkezdődtek, a kivitelezési határidő 
szeptember 30. 
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 Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtásra került a Jantyik Mátyás mellszobrának 
elkészítése céljával pályázatunk, és 2.000.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés 
megkötése folyamatban van. 
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9.  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, a bíráló szervezet többször 
jelezte felénk a késedelmet. 
10.  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. 
11.  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 pályázat nyert, a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. 
12. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra a napokban nyújtotta be 
projektelképzelését az önkormányzat. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. Jelen 
projekt részeként a Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Békés, József Attila u. 12. számú épületén kerül elhelyezésre maximum 50 kVA 
teljesítményű napelemes rendszer. A megpályázott összeg bruttó 47 730 609 forint. 
 
Békés, 2014. augusztus 22. 

 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 



Közmunkaprogram  
2014.07.01.-31. 

 
• Kopasz u. járdaátrakás 165 fm-en,  
• Kopasz u. árokfenekelés: 195 fm,  
• Bánát u. árokfenekelés, rézsűzés.360 fm,  
• Jámbor u.- Jámbor zug útátvágás, csövezés, homokolás, tömörítés, út és 

aknabetonozás 
• Baki u. óvoda 50 fm monolit beton feltörése,új járdasor készítése 5 soros. 

Tükör feltöltése kohósalakkal, homokkal, tömörítés, lapok lerakása, 
ráhomokolás. 

• Gagarin –Kubikos csatorna mederburkolása, betonozás, támfalrakás 
bejáróbontás-építés,árokásás, rézsűzés,csövezés,járdajavítás. 

• Libazug u. bejáró feltöltés 
• Lánc u. kétsoros járda átrakása, cseréje szükség szerint 114 fm-en 
• Malomasszonykertben 300 fm hosszban kerékpárút szélesítés. 
• Malomkert útszélesítés 300 fm. 
• Fiumei u. járdarakás, pótlás 60 fm, átjáró betonozása, támfalrakás. 
• Magyar u. monolit járda feltörése, járdalapok átrakása. 
• Hunyadi u. járdaátrakás 110 fm  (6 fm háromsoros) 
• Lánc u. járdaátrakás, pótlás, monolit beton felverése, pótlása lappal 189 fm 
• Kopasz u. járdaátrakás, pótlás 51 fm. 
• Kopasz u. árokfenekelés, rézsűzés 353 fm-en. 
• Jámbor u. 3 fm mederburkolás. 
• Táncsics u. bejárókészítés, téglatörmelék kiszedése, kohósalakkal megszórva. 
• Mederburkolt árkok takarítása: Gagarin: 555 fm, Bartók B. 187 fm, Móricz 

Zs. 136 fm, Lengyel L. 830 fm. 
• Karacs T. szivattyúnál járdarakás, korlát berakása betonba. 
• Zöldfa u. burkolt zártcsatorna bontása 76 fm (régi csövek kikeresése, szintre 

hozása, csőcsere ahol szükséges 20-as csőről 30-asra, visszabetonozás. 
• Mátyás K. árokfenekelés 40 fm. 
• Gyár u. járdaátrakás egy sorosról két sorosra 65 fm. 
• Hunyadi u. monolit járda feltörése, kétsoros járda lerakása. 
• Nyíl u. járdaátrakás, pótlás 
• Kecskeméti u zártcsatorna készítés, támfalkészítés, árokrendezés. 
• Mikszáth u. zártcsatorna készítése (lakos csövei) bejáróbontás. 
• Sipaki előtt csatorna feltárás, kábelek lejjebb helyezése, csövek szintre rakása. 
• Halász u. kétsoros járda átrakás 115 fm. 
• Hajnal u járdaátrakás kezdése. 

 
 


