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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2013. február 28-i ülésére 

 
1. 2013. január 25-én tartotta soros ülését Békés Helyi Védelmi Bizottsága a 

Munkaügyi Kirendeltség épületében. A tagok többek között megtárgyalták majd 

elfogadták a bizottság SZMSZ-ét. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

2. 2013. január 26-án rendezte meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Békési 

Szervezete tizenegyedik jótékonysági bálját. Az eseményen városunkat Izsó Gábor 

polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester – egyben házigazda – és Tárnok 

Lászlóné jegyző képviselték. Rajtuk kívül több önkormányzati képviselő is jelen volt 

az eseményen.  

3. 2013. január 28-án a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága és a 

Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai minden megyeszékhelyen egyedi 

szakmai egyeztetéseket tartottak az érintett 5 000 fő feletti települések vezetőivel az 

önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása tárgyában. A megbeszélésen 

Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor, polgármester, Tárnok Lászlóné, jegyző 

képviselték. A konzultáción részt vett még Váczi Julianna a Békési Polgármesteri 

Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetője és Gábor Lászlóné munkatárs is. 

4. 2013. február 2-án a városi sportcsarnokban rendezték meg a XI. Békés-Körös Kupa 

ifjúsági teremlabdarúgó-tornát. A verseny végén Izsó Gábor polgármester adott át 

díjakat. 

5. 2013. február 4-én rendezte meg a Békés Megyei Hírlap kiadója az év sportolója és 

az év ember 2012. szavazás ünnepélyes díjkiosztó gáláját a mezőberényi kulturális 

központban. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 2014-ben az esemény 

házigazdája Békés lesz. 

6. 2013. február 5-én tartotta soron következő Felügyelő Bizottsági ülését a Békési 

Kommunális Szolgáltató Kft. A napirendi pontok között szerepelt többek között a 

házhoz menő szelektív hulladék gyűjtésének bevezetési módszere a városban. Az 

ülésen részt vett az önkormányzat képviseletében Izsó Gábor polgármester, Balázs 

László képviselő úr, a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke és Mészáros Sándor 

képviselő úr, Felügyelő Bizottsági tag.  

7. 2013. február 6-án rendezte meg Békés Város Önkormányzata, a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ a Kecskeméti Gábor 

Emlékkonferenciát. A jeles alkalmat Izsó Gábor polgármester nyitotta meg a kulturális 

központ kápolna termében. A szervezésben közreműködött Vámos László, tanácsnok. 

Több önkormányzati képviselő mellett a szakmai konferencián főként testnevelő 

tanárok vettek részt. 

8. 2013. február 8-án tartotta a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Kollégium gombavató ünnepségét a Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ színháztermében. Az ünnepségen jelen volt Izsó Gábor polgármester és 

köszöntötte az ünneplő diákokat.  
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9. 2013. február 9-én tartotta a Békési Kertbarát Kör évzáró rendezvényét a Dübögő 

Étteremben. Az eseményen Izsó Gábor polgármester megbízásából Mucsi András 

oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke vett részt.  

10. 2013. február 9-én rendezték meg a Karacs Bálat. Az eseményen Izsó Gábor 

polgármester mellet jelen volt több önkormányzati képviselő is.  

11. 2013. február 13-án a Magyar Önkormányzatok Szövetsége konferenciát szervezett 

Gödöllőn a 2013-as év önkormányzati költségvetésének előkészületi munkájával 

kapcsolatosan. A konferencián részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné 

jegyző. 

12. 2013. február 14-én tartották Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a 

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című projekt kapcsán a konzorciumi 

ülést. Az ülésen Gál András Műszaki Osztály osztályvezetője vett részt. 

13. 2013. február 15-én a Keresztény Értelmiségiek Békési Szervezte és Békés Város 

Önkormányzata ünnepséget szervezet Csuta György festőművésznek, akit januárban 

Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntettek ki Budapesten. Az eseményen részt vett 

Izsó Gábor polgármester és Dr. Pálmai Tamás alpolgármester valamint több 

önkormányzati képviselő is. 

14. 2013. február 16-án tartotta szalagavató ünnepségét a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény Békési Oktatási Egysége. Az ünnepségen jelen volt Izsó Gábor 

polgármester és köszöntötte az ünneplő diákokat. 

15. 2013. február 16-án rendezte meg Békés Város Önkormányzata a IV. Békési 

Sportbálat. A rendezvény igazi sikert könyvelhetett el, hiszen még soha nem vettek 

részt ilyen sokan a bálon. Összesen háromszázhatvanöten voltak jelen, mely több mint 

700 ezer forint bevételt eredményezett Ebből az összegből helyi sportszervezeteket 

támogatják. A eseményen díszvendégként jelen volt a Magyar Kajak-kenu Szövetség 

főtitkára, Ábrahám Attila, a Békéscsabán nevelkedett müncheni ökölvívó bajnok, 

Gedó György, a kajak-kenusok egykori sikerkapitánya, Angyal Zoltán és a 

nemzetközi ökölvívó bíró Dőry Miklós is. Végül, de nem utolsó sorban a békési 

kötődésű Wichmann Tamás olimpikon és kilencszeres kenuvilágbajnok. Az estét Izsó 

Gábor, polgármester, a bál fővédnöke nyitotta meg. A bálon tiszteletét tette Dankó 

Béla, országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja is, aki 

néhány szóban köszöntötte a megjelenteket.  

16. 2013. február 18-án Gráfi Vendel 95 éves szépkorút, Somlyai Mihály 90 éves 

szépkorút és Gulyás Péterné 90 éves szépkorút köszöntötte otthonában Izsó Gábor 

polgármester. 

17. 2013. február 20-án tartotta a három város – Békés, Békéscsaba, Gyula - által 

képviselt Közép-békési Centrum (KBC) soros ülését a gyulai városháza ovális 

dísztermében. Dr. Görgényi Ernő Gyula város polgármestere vezette le a napirendi 

pontokat, melyek között szerepelt a KBC  soros, új elnökének megválasztása is. A 

pozíciót a három város polgármestere felváltva tölti be, így az elkövetkezendő egy 

évben Izsó Gábor, Békés város polgármestere fogja irányítani a szervezetet.  

18. 2013. február 21-én szervezte meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület az 

Irányi Dániel ünnepséget, a Városháza előtt. Az ünnepi eseményen önkormányzatunk 

nevében Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző helyezett el koszorút 

Irányi Dániel emléktáblájánál. 

19. 2013. február 22-én tartotta rendkívüli ülését Békés Helyi Védelmi Bizottsága. Az 

ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester. 
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20. A Démász-Prímavill Kft. 2013. 01.28-án megkezdi Békés területén a fénycsöves 

lámpatestek csoportos cseréjét. Ennek értelmében lecserélésre kerül 31 db 1x11 W, 

2342 db 1x18 W, 20 db  1x 20 W és 188 db 1x36 W lámpatestben az izzó. A 

munkafolyamán megtörténik a lámpaburák tisztítása és azok pótlása. 

21. Balázs László képviselő úr, a pénzügyi bizottság elnöke lemondott a február havi 

tiszteletdíjáról. Mucsi András képviselő úr, az oktatási, kulturális és sport bizottság 

elnöke lemondott a februári és márciusi tiszteletdíjáról. Rácz Attila képviselő úr, 

lemondott az egész éves tiszteletdíjáról.  
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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. A kivitelezési eljárás eredménytelen lett a kapott magas árak miatt, 

ezért in-house beszerzéssel a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel kötjük meg a 

szerződést. 

 4.   A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázat nyert, a megvalósítás 

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. A kivitelezés márciusban kezdődik. 

 6.     A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére kiírt 

közbeszerzés ajánlattételi szakasza lezárult, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

szabályossági tanúsítványának megszerzése után a Képviselő-testület kihirdetheti a 

nyertest. 

7.    Nyert a  a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 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. A kivitelezést tavasszal kezdjük meg. 

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, bírálati szakaszban van. 

11. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás 

Békés város intézményeiben” című pályázatunk befogadásra került. 

12. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „a békési Sportcsarnok 

komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk befogadásra került. 

13. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási 

hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk befogadásra került. 
 

 
Békés, 2013. február 22. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 


