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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. december 8-i ülésére 
 

1. 2014. október 25-én rendezték meg a 11. Fregolina Kupa Tánciskolás Táncversenyt. 

Az egész napos rendezvényt Izsó Gábor polgármester megbízásából Mucsi András  

oktatási és kulturális tanácsnok, az ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális 

bizottság elnöke nyitotta meg. 

2. 2014. november 1-jén tartotta az I. és II. Világháborús Hősök és Áldozatok 

tiszteletére megemlékezést szervezett a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ. Az 

ünnepségen városunk nevében Izsó Gábor polgármester tartott megemlékező beszédet. 

Az önkormányzat nevében koszorút helyezett el Izsó Gábor polgármester és Mucsi 

András oktatási és kulturális tanácsnok, az ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és 

szociális bizottság elnöke. 

3. 2014. november 7-én tartotta a helyi kulturális központban a Mentálhigiénés 

Egyesület a VII. „Játék-Szín” Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóját. 

Az eseményt Dr. Pálmai Tamás alpolgármester nyitotta meg. 

4.  2014. november 8-án tartotta a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület soron közi 

rendezvényét az önkormányzat Jantyik utcai ebédlőjében. Az eseményen részt vett 

Izsó Gábor polgármester. 

5. 2014. november 9-én rendezték meg a városi sportcsarnokban a Molnár Sándor 

Asztalitenisz Emlékversenyt. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

6. 2014. november 9-én tartotta tarhosi Szent Márton-napi rendezvényét, Molnár István 

őstermelő VI. kerület 14. szám alatti libás tanyáján. A rendezvényt Izsó Gábor 

polgármester nyitotta meg majd köszöntötte a jelenlévőket Barkász Sándor 

önkormányzati képviselő. Az eseményen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

és több önkormányzati képviselő is. 

7. 2014. november 10-én nyílt meg a Városháza emeleti folyosóján 110 éves a 

Városháza épülete 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 főmuzeológus nyitotta meg. 

8. 2014. november 15-én tartotta összevont, országos munkatársi értekezletét a Magyar 

Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a városi sportcsarnokban. Az eseményen 

Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. 

9. 2014. november 15-én este rendezték meg idén hatodik alkalommal a Református 

bálat a Békési Galériában. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és több 

önkormányzati képviselő is. 

10. 2014. november 20-án tartotta a MAPI Zrt. az ÁROP önkormányzati 

szervezetfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó konferenciáját Budapesten. Az 

eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester illetve Földesi Boglárka és Zsombok 

Ágnes pályázati referensek. 

11. 2014. november 20-án Barkász Sándor önkormányzati képviselő kapta Magyarország 

legnagyobb keresztény civil szervezetének, a Keresztény Értelmiségiek Szövetség 

legjelentősebb országos elismerését, a Szent Adalbert – díjat. Az átadás Budapesten 

került megrendezésre ahol Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi megyéspüspök 

méltatta az ünnepelt munkásságát. 
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12. 2014. november 21-én összesen harminchárom település pályázott és köztük hét 

Békés megyei, Békés, Békéscsaba, Dévaványa, Gyomaendrőd, Köröstarcsa, 

Mezőberény, Szarvas vezetői és képviselői vehették át a Kerékpárosbarát Település 

címet a megtartott balatonkenesei ünnepségen Hegmanné Nemes Sára 

vagyonpolitikáért felelős államtitkártól. Békés városa egyébiránt immáron nyolcadik 

alkalommal érdemelte ki a díjat, melyet Izsó Gábor polgármester vett át a város 

nevében. A díjat olyan települések és munkahelyek érdemelték ki, akik a kerékpárt 

mint közlekedési és szabadidő eltöltési eszköz helyzetbe hozásáért és népszerűsítésért 

sokat tettek az elmúlt években. 

13. 2014. november 22-én tartotta rendezvényét a Békési Nyugdíjasok Egyesülete a 

Dübögő Étteremben.  Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester.   

14. 2014. november 22-én este rendezte meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Jótékonysági bálját az iskola tornatermében. Az est 

folyamán pohárköszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. A bál házigazdájaként 

jelen volt Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális 

és sport bizottság elnöke, az általános iskola igazgatója, Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester és több önkormányzati képviselő is.  

15. 2014. november 26-án Önkormányzati konferencia címmel rendeztek konferenciát 

Budapesten ahol többek között szó volt az önkormányzati szektort érintő 

változásokról, következő fejlesztési ciklus stratégiájáról. A tanácskozáson részt vett 

Izsó Gábor polgármester. 
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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 Intézménye közösen 

bonyolítja le. 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. A képzések, rendezvények, az eszközök szállításai és 

telepítései befejeződtek. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.  

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 (5000 Szolnok, József A. u. 82.) alkotja. A kivitelezési 

költség nettó 411.920.620,-Ft. A vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-val 

be lett jelentve a tényleges munkakezdés. 2014. március 5-én megkezdődött a próbaüzem. 

A támogatási szerződésben a fizikai megvalósítás dátuma 2015. február 26-i határidőre 

lett módosítva. A műszaki átadás szeptember 10-én a telepen, szeptember 15-én a 

csatornahálózat rekonstrukció részen megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítása van folyamatban. 

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 folyamatban van. 

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 Polgármesteri Hivatal főépületének kivételével befejeződtek. A kivitelezési 

határidő 2014. december 14. 

5. 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 műszaki átadás-

átvétel 2014. október 28-án megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került. 

6. 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. 

7.  A Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtásra került a Jantyik Mátyás 

mellszobrának elkészítése céljával pályázatunk, és 2.000.000,-Ft támogatást kapott. A 

szobor elkészült, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a szobor 

értékelését elvégezte. 

8.  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, forráshiány miatt támogatást nem kapott. 
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9.  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 melegvíz-ellátó 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. 

10.  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 szerződést megkötöttük, az új szállítójármű 2015. februárjában érkezik. 

11. A 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, az elbírálás még nem történt meg. 

12. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Városi épített örökség 

megőrzése Kódszám: HU07PA16-A1-2013 felhívásra (Norvég Alap) a Békés, Jantyik 

Mátyás utca 5. sz. ingatlan felújításával nyújtottunk be pályázatot. A felújítási költség 

összesen bruttó 230.000.000,- Ft, a 95%-os mértékű igényelt támogatás bruttó 

218.500.000,- Ft, az 5% saját erő mértéke bruttó 11.500.000,- Ft. A pályázat elbírálása 

még nem történt meg. 

14. Az Államreform Operatív Program keretében „Szervezetfejlesztés konvergencia 

régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázati 

felhívásra vonatkozóan pályázatot nyertünk. A pályázat 100 % -os támogatottságú. A 

pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének, 

megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása, másrészt az 

önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és 

gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és 

finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett 

szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. Eddig 

elkészültek a Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, a Békés feladatellátást bemutató, a 

Feladat-ellátási és finanszírozási, a Felülvizsgált munkaköri leírások, a Felülvizsgálati 

jelentés, az Intézményirányítási modell, a Szervezeti kapacitáskihasználtság, valamint a 

Támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok tanulmányok. 

15. Az Államreform Operatív Program keretében „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”  című ÁROP-

1.A.3.-2014 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan pályázatot nyújtottunk be 

21.999.612,-Ft összegben. A partnerek a járás települései. A pályázat 100 %-os 

támogatottságú, az elbírálás folyamatban van. 

 

 

Békés, 2014. november 28. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 


