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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2013. március 28-i ülésére 

 
1. 2013. február 25-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ szervezésében tartottak megemlékezést a Forradalmi Emlékműnél 

a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. Az eseményen beszédet mondott Mucsi 

András önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke. Az 

önkormányzat nevében koszorút helyezett el Mucsi András önkormányzati képviselő, 

az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke és Tárnok Lászlóné jegyző. A 

megemlékezésen több önkormányzati képviselő is jelen volt.  

2. 2013. február 26-án tartotta a Békési kistérségi Társulás a „Boundless World-

Határtalan világ- HURO/1101/002/1.2.1. projekt azonosítójú pályázatának 

nyitórendezvényét a Békési Polgármesteri Hivatal Dísztermében. A magyar és román 

partnerek, önkormányzatok és közintézmények képviselőinek részvétele mellett a 

rendezvényt Izsó Gábor polgármester, Társulási elnök nyitotta meg. A megjelenteket 

köszöntötte Erdős Norbert, kormánymegbízott és Farkas Zoltán, Békés Megyei 

Közgyűlés elnöke. A pályázat ismertetését követően a résztvevő partnerek ünnepélyes 

keretek között aláírták a projektindító nyilatkozatokat. 

3. 2013. március 3-án Dankó Béla, mint beruházást vezető konzorcium elnök, 

országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester terepszemlét tartott Békésen a 

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” elnevezésű 

projekt kivitelezési munkálataival kapcsolatosan. Békésen a jelenleg folyó munkálatok 

egy hiánypótló beruházás részét képezik. A projekt keretében négy olyan helyen kerül 

sor munkálatokra, ahol korábban visszatérő problémát okozott a belterületi belvíz. Az 

Asztalos utcai tározó mellett nagyobb teljesítményű szivattyúkkal szerelik fel a 

Táncsics utcában és a Malomasszonykertben működő létesítményeket is. A beruházás 

megvalósulásával nagyobb mennyiségű belvíz esetén is gyorsan megtörténhet a 

felesleges vízmennyiség Élő vízcsatornába juttatása.  

4. 2013. március 4-én mintegy négyszáz fő bevonásával indult el a közmunkaprogram 

Békésen. Öt különböző - az értékteremtő, a mezőgazdasági, a belterületi csapadékvíz-

elvezető hálózat karbantartására, az illegális hulladéklerakók felszámolására és a 

belterületi közúthálózat javítására irányuló programokban vesz részt az érintett több 

száz ember. Az első munkanapjukon Izsó Gábor, polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. 

5. 2013. március 4-én köszöntötte otthonában Vrbovszky Jánosné 90 éves szépkorút 

Izsó Gábor polgármester. 

6. 2013. március 6-án tartotta a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas 

Tagozata soron következő rendezvényét a Nyugdíjasházban. Az eseményen Izsó 

Gábor, polgármester megbízásából Mucsi András, önkormányzati képviselő, az 

oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke vett részt. 
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7. 2013. március 8-án a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság 

„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” címmel gyermekrajz kiállítást rendezett a 

Békési Gyermekkönyvtárban. A kiállítást Ladányi Zoltán a Békési Rendőrkapitányság 

vezetője nyitotta meg. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok 

Lászlóné jegyző. Izsó Gábor polgármester különdíjat adott át egy-egy korosztálynak. 

8. 2013.március 9-én tartotta a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Békési Szervezete 

nőnapi ünnepségét a Karacs Teréz Tagiskola ebédlőjében. Az eseményen részt vett 

Izsó Gábor polgármester. 

9. 2013. március 9-én tartotta rendes éves közgyűlését a Békés Megyei Polgárőrök 

Szövetsége Békésen a kulturális központban. Napirendi pontok között szerepelt 

többek között a szervezet 2013. évi feladatainak meghatározása. A gyűlésen Izsó 

Gábor polgármester megbízásából, Mészáros Sándor önkormányzati képviselő, az 

ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottság elnöke vett részt. 

10. 2013. március 9-én a „Hímzés bűvöletében” címmel tartotta kiállítás megnyitóját 

Lukács Eszter népművész 40 éves jubileuma alkalmából. A kiállításon köszöntőt 

mondott Izsó Gábor polgármester, Pál Miklósné a Népművészeti Egyesületek 

Szövetségének elnöke majd a műsort követően zárszót mondott Katona Gyula, esperes 

úr. 

11. 2013. március 9-én tartotta tavaszköszöntő koncertjét a kulturális központ 

nagytermében a Palmetta Zenekar. Az est házigazdájaként Izsó Gábor polgármester 

köszöntötte a megjelenteket. 

12. 2013. március 13-án tartotta a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás elnökségi majd társulási ülését Békéscsabán, a Városházán. 

Napirendi pontok között szerepelt többek között a Társulás 2013. évi költségvetés 

tervezetének elfogadása. Az ülésen Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor 

polgármester képviselte. 

13. 2013. március 13-án tartotta soron következő Felügyelő Bizottsági ülését a LISZ Kft. 

Az egyeztetésen többek között szóba került a kft. beolvadásának lehetőségeinek 

feltérképezése és az alternatívák számbavétele. 

14. 2013. március 14-én tartotta a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Iskola megemlékező 

ünnepségét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az 

ünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

15. 2013. március 14-én tartotta a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 

Intézményegység megemlékező ünnepségét az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor 

polgármester. 

16. 2013. március 15-én megemlékező ünnepséget rendezett az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei 

Önkormányzattal közösen. Az ünnepség a Forradalmi Emlékműnél kezdődött, ahol a 

hideg és havazás ellenére is több százan gyűltek össze. Az esemény szónoka, dr. 

Latorcai János, az országgyűlés alelnöke volt. A program ezután a művelődési 

központban folytatódott, ahol felléptek a városi színjátszó stúdió tagjai, a békési 

kistérségi iskola diákjai és a Belencéres Néptáncegyüttes táncosai. Beszédet mondott 

Izsó Gábor, polgármester és az ünnepség után Kónya István, a megyei közgyűlés 

alelnökének köszöntője után emléktáblát avattak a művelődési ház falán. Az 

eseményen részt vettek Békés Város Képviselő-testületének önkormányzati képviselői 

is. 

17. 2013. március 20-án tartotta a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

a Start- Up projekt zárórendezvényét a Csabagyöngye Kulturális Központban. A 

program keretében Új Vállalkozások Kiállítása és Vására is megrendezésre került. A 

Békési Polgármesteri Hivatal részéről a dr. Bimbó Mária megbízott aljegyző és Samu 

Jánosné köztisztviselő vett részt a rendezvényen. 
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18. 2013. március 21-én került sor a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. soron 

következő Felügyelő Bizottsági ülésére. A tagok többek között megtárgyalták a kft-t 

érintő, 2013. évre vonatkozó fejlesztési lehetőségeit. 

19. Békés Város Képviselő-testületének 2013. márciusi ülésén szerepelt munkatervben 

napirendként a LISZ Kft. éves beszámolója. Tekintettel arra, hogy a Kft. 2013. 

március 13-án megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén nem került elfogadásra a 

beszámoló, ezért az éves beszámolót az áprilisi ülésre terjesztjük a Tisztelt Képviselő-

testület elé. 

20. Balász László önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke lemondott a 

március havi 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 második körös eljárást írtunk ki. 

 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 elkezdődött a Szegedi utcai átemelő nyomóvezetékének 

kiépítésével, folytatás a Táncsics utcai zárt csapadékvízelvezetők építése lesz. 

 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 tanúsítványa megérkezett, a szerződés 2013. március 19-től 

megköthető. 

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, hiánypótlási 

szakaszban van. 

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

komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk befogadásra került, hiánypótlási 

szakaszban van. 

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

hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk befogadásra került, hiánypótlási 

szakaszban van. 

14. KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Napelemes beruházás 

Békésen” című pályázatunk befogadásra került. 

Békés, 2013. március 22. 

Izsó Gábor 

polgármester 


