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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2013. január 31-i ülésére 

 
 

1. 2012. december 11-én összapparátusi értekezleten köszöntötte a köztisztviselőket és a 
hivatal valamennyi dolgozóját karácsony alkalmából Izsó Gábor polgármester és 
Tárnok Lászlóné jegyző. Az összejövetelen a jegyző értékelte a 2012. évi hivatali 
tevékenységet, majd mindketten megköszönték a dolgozók éves munkáját. 

2. 2012. december 13-án az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 
ebéddel összekötött szakorvosi munkaértekezletet tartott a bagoly Vendéglőben, 
melyen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

3. 2012. december 14-én tartotta Véradóünnepségét a Magyar Vöröskereszt Békés 
Területi Szervezete a Nagyház Pinceborozóban. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester megbízásából Dr. Pálmai Tamás alpolgármester vett részt. 

4. 2012. december 14-én tartotta az Alföldvíz Zrt. évzáró ünnepségét partnereiknek a 
Békéscsaba Jókai Színházba. A rendezvényen Békés Város Önkormányzatát Izsó 
Gábor polgármester képviselte. 

5. 2012. december 17-én került sor a szokásos karácsonyi hangverseny megtartására, 
melynek színhelye ezúttal is a református templom volt. Önkormányzatunkat Izsó 
Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő képviselték. 

6. 2012. december 19-én ünnepi műsor keretében mondott köszönetet a Városháza 
Dísztermében Izsó Gábor polgármester mindazoknak az érintetteknek, akik 
hozzájárultak a „Hét Krajcár” elnevezésű hétvégi, gyermekétkeztetési program 2012. 
évi megvalósulásához. Az eseményen részt vett Dr. Pálmai tamás Alpolgármester 
Tárnok Lászlóné jegyző és Mucsi András oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke. 

7. 2012. december 19-án karácsonyi ünnepséget tartottak a Hajléktalanok Átmeneti 
Szállóján, melyen városunkat Izsó Gábor polgármester képviselte. 

8. 2012. december 20-án a polgármesteri hivatal nagytermében tartotta városunk a 
Szegények Karácsonyát. A szegény sorsú családok köszöntését és megajándékozását 
ezúttal is a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezte. Az eseményen részt 
vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné városunk jegyzője is.  

9. 2012. december 21-én tartotta az év utolsó soros ülését a Békési Kistérségi Társulás. 
Napirendi pontok között szerepelt a gazdálkodási, munkaszervezeti feladatok 
ellátására kötendő megállapodás jóváhagyása. 

10. 2013. január 3-án köszöntötte Nagy Sándorné 90 éves szépkorút Izsó Gábor 
polgármester. 

11. 2013. január 5-én a hagyományokhoz híven megrendezésre került az újévi 
hangverseny. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ teltházas koncertjén Izsó Gábor polgármester ünnepi köszöntőt, Dr. Pálmai 
Tamás alpolgármester pedig pohárköszöntőt mondott. 

12. 2013. január 6-án rendezte meg Vízkereszti Koncertjét Szeged-Csanád Egyházmegye 
Szegeden. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Barkász Sándor 
önkormányzati képviselő. 
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13. 2013. január 9-én a Belügyminisztérium adósságkonszolidációval kapcsolatos 
fórumot szervezett Budapesten az 5000 fő feletti települések vezetőinek. A 
konferencián részt vett Izsó Gábor Polgármester és Váczi Julianna Gazdálkodási 
Osztály vezetője.  

14. 2013. január 16-án tartotta soron következő FEB ülését a LISZ Kft. A megbeszélésen 
sor került többek között a cég 2012. évi 01-11. havi tevékenységének ismertetésére és 
pénzügyi gyorsjelentésre. Izsó Gábor polgármestert, Hidi József önkormányzati 
tanácsadó képviselte. 

15. 2013. január 17-én került sor a Körös Völgye Natúrpark Egyesület „Promóciós és 
marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” című nyertes 
projektjének workshopjára Pósteleken. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester, a 
Körös Völgye Natúrpark Egyesület elnökhelyettese nyitotta meg. 

16. 2013. január 18-án idén is Újévi Fogadáson köszöntötte városunk Békés 
legjelentősebb vállalkozásait. Az állófogadással egybekötött eseményen Izsó Gábor 
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Idén több mint százan fogadták el a 
meghívást.   

17. 2013. január 19-én adták át a Wiener Center Kft. nagyszabású uniós beruházásából 
megvalósult csarnokát a csabai úti telephelyén. Az eseményen részt vett és köszöntőt 
mondott Izsó Gábor polgármester. 

18. 2013. január 22-én hivatalosan is birtokba vehette a nagyközönség a Csabagyöngye 
Kulturális Központot Békéscsabán.   A nagyszabású ünnepségen jelen volt Izsó 
Gábor, városunk polgármestere és Mucsi András, oktatási, kulturális és sport bizottság 
elnöke. Az est folyamán Békés Megye Önkormányzata Adomány-díjat adott át 
Barkász Sándor, békési vállalkozónak, Békés Város Képviselő-testület önkormányzati 
képviselőjének elismerésül a kultúra, a közművelődés terén nyújtott jelentős anyagi 
támogatásáért, mecenatúrájáért. 

19. 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi est került 
megrendezésre a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ szervezésében. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és több 
önkormányzati képviselő. 

20. 2013. január 24-én hatodik alkalommal vehette át Békés a Kerékpárosbarát Település 
címet. Az önkormányzatunkat az ünnepélyes átadáson Izsó Gábor polgármester 
képviselte Tatán. 

21. 2013. január 24-én tartotta a békési székházukban a Békés Megyei Polgárőrök 
Szövetsége rendkívüli kibővített elnökségi ülését. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármestert, Mészáros Sándor ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális 
bizottság elnöke képviselte. 

22. Békés Város Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve alapján a Képviselő-
testület januári ülésére tűzte napirendre a Békési Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását. Mivel a Békési Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálata folyamatban van és még a Társulás sem tárgyalta 
ezért a megállapodás módosítást a márciusi ülésen terjesztjük a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 

23. Balázs László önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke lemondott a 
januári tisztelet díjáról. 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1.       „Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat benyújtása 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
HURO/1101 - A pályázat elbírálásra került, forráshiány miatt tartaléklistás lett. 

2.      A DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
fejlesztése” című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunk szintén 
tartaléklistás.  

3.      „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. A támogatási szerződés 2012. november 21-én 
aláírásra került. Mostani feladatunk a közbeszerzési tanácsadó és a műszaki ellenőr 
kiválasztása. 

 4.   A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázat nyert. Támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van.  

5.     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. 

 6.     A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére kiírt 
részvételi szakasza lezárult, a Strabag-MML Kft, az SV Békés Konzorcium, az O-S-B 
Békés Konzorcium és a PÁ Békés Konzorcium lesz ajánlattételre meghívva. 

7.      A 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 beadott pályázat még nem lett elbírálva. 

8.    Nyert a  a Békési Kistérségi Óvoda Békés, Baky utca 4. sz. alatti Központi Óvoda 
fűtéskorszerűsítésére, utólagos hőszigetelésére, nyílászárócseréjére és 
akadálymentesítésére benyújtott pályázat. Az összköltség 27.861.250,-Ft, a megítélt 
támogatás 22.289.000,-Ft. 

9.     Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben című a  TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú pályázatunk a Békési 
Kistérségre vonatkozóan, bírálati szakaszban van.  

10.  A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” 
című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat a módosított határidő előtt 
(október 15.) benyújtásra került. A hiánypótlást teljesítettük. A pályázat befogadásra 
került. Jelenleg még nincs eredmény.  

 
Békés, 2013. január 25. 
 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 



Lengyel L.

Nyíri 19.

Dánfok:

dr.Veres E.

a külterületeken, szivattyúk környéke,Természetvédelmi terület stb.

darabolás,beszállítás, téli hó és síkosságmentesítés.

Illegális program: Szemétszedés kupacba,zsákba,elszállítás (Párizs,Dánfok,Vízgyűjtő csatornák

Gagarin-Móricz Zs. átjáró felszedése,új rakása.

zártcsatorna készítés, aknák készítése betonból, árokásás 560 fm-en.

Téli foglalkoztatás. Sövényvágás,nád-susnyó kökény vágás 4 db motoros fűkaszával,kazalba-
hordás,szállítás,Kiszáradt, veszélyes fák kivágása a főbb útvonalak mellett,

Belvíz:
fejgerenda betonozása.

Akna csere.

25 fm -er árok ásás, vezetékelés után betemetés.

2012.12. havi teljesítmény elszámolás.

Mezőgazdaság:

Őszi-téli feladatok ellátása,szántás után kövek,törmelék 
kiszedése,tereptakarítás, heti 3 nap iskola. Fóliasátor építés

Közút:

Kossuth u. Főútvonal víznyelőaknák felemelése,betonozása,körbeaszfaltozása.


