
 1 

Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2013. május 30-i ülésére 

 
1. 2013. április 20-án rendezte meg a Békés Megyei Rendőrkapitányság Békéscsabán a 

Rendőrség Napját. Az ünnepségen több, szolgálatukat kimagaslóan végző rendőrnek 
adományoztak elismerést. Az ünnepségen díjat adott át Horváth Viktor r. 
törzszászlósnak, Izsó Gábor polgármester megbízásából Balázs László önkormányzati 
képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke. 

2. 2013. április 20-án a vártnál lényegesen nagyobb érdeklődés mellett, több mint 350 
segítőkész békési részvételével került megrendezésre a tavaszi takarítási akció illetve 
önkéntes nap Dánfokon. A település valamennyi szegmenséből képviseltették 
magukat a város lakói, jelen voltak az egyházak, a civil és sportszervezetek tagjai, 
iskolások és magánszemélyek is, hogy hozzájáruljanak az üdülőközpont szebbé 
tételéhez. Az önkéntes napot Dr. Pálmai Tamás alpolgármester nyitotta meg. 

3. 2013. április 23-án tartotta a  Belencéres Néptáncegyüttesesért Közhasznú Egyesület  
éves rendes közgyűlését. A résztvevők megtárgyalták a szervezet elmúlt évi munkáját 
és jövőbeni terveit.  Az ülésen önkormányzat képviseletében részt vett Izsó Gábor 
polgármester. 

4. 2013. április 24-én a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségén Képzési és Állbörzét rendeztek meg a „Hátrányos 
helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” című program keretében. A rendezvényt 
megnyitotta Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a 
résztvevőket köszöntötte Izsó Gábor polgármester. 

5. 2013. április 25-én a Városháza emeletén került megnyitásra „60 éve hunyt el Veres 
Endre történetíró” című kiállítás a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 
szervezésében.  

6. 2013. április 26-án tartotta a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület közgyűlését a Dr 
Hepp Ferenc Általános Iskola közösségi termében. Az ülésen elfogadták az egyesület 
elmúlt évi beszámolóját és szó esett az idei tervezett feladatokról is. Izsó Gábor 
polgármestert Vámos László önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok 
képviselte. 

7. 2013. április 26-án tartotta soron következő ülését a Helyi Védelmi Bizottság. Az 
egyeztetést megelőzően Izsó Gábor polgármestert, a szervezetben végzett kiemelkedő 
tevékenységért elismerésben részesítették. 

8. 2013. április 26-án került sor az Én hangom tehetségkutató műsor döntőjére. Az 
eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, mint a zsűri elnöke. Idén hazai 
győzelemmel zárult az énekverseny. A zsűri egybehangzó véleménye alapján, a kettő 
híján maximális pontszámot elért Rácz Renáta győzött. 

9. 2013. május 2-án tartotta a Békési Kistérségi Társulás soron kívüli ülését, ahol 
megválasztották a Közbeszerzési Bizottság tagjait a HURO/101/002/1.2.1. kódszámú 
projekthez. 

10. 2013. május 2-án tartotta a „Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriumi ülését. Az 
egyeztetésen a tagok döntöttek a személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg és 
az elmúlt években befizetett adományok felhasználásáról. A közalapítvány 2011 óta 
tartalékolt pénzösszege immár elegendő ahhoz, hogy egy vadonatúj gőzkabin 
megépítése lehetővé váljon. Az építési munkák hamarosan kezdődnek, az új gőzkabin 
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növeli a Békési Kistérségi Járóbeteg-ellátó Komplexumban igénybe vehető 
szolgáltatásait. A több mint 3 millió forintos beruházás teljes mértékben a békési 
lakosok és a Békésről elszármazottak adományaiból és a személyi jövedelemadók 1%-
ának felajánlásából valósulhat meg.   

11. 2013. május 3-án tartották színes, vidám felvonulásukat a Békés Megyei Tisza 
Kálmán Közoktatási Intézmény végzős diákjai. A diákok az iskola régi és új 
mezőgazdasági gépeivel vonulva vettek búcsút Békés városától. Izsó Gábor 
polgármester a Városháza teraszáról üdvözölte a diákokat, akik hangos dudálásokkal 
felszabadult hangulatban ünnepelték utolsó középiskolában töltött napjaikat. 

12. 2013. május 3-án rendezték meg a városi bölcsődék a Bölcsődék Napját. A 
rendezvény célja, hogy a bölcsődékben folyó szakmai munkára irányítsa a 
közvélemény figyelmét. Az eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester 
valamint az ünnepségen részt vett Tárnok Lászlóné jegyző. 

13. 2013. május 4-én tartotta a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény ballagási ünnepségüket. Az ünnepségeken Izsó Gábor polgármester is 
tartott köszöntőt. 

14. 2013. május 9-én idén dr. Vladár János szülész-nőgyógyász főorvos és Nagy 
Mihályné Molnár Ilona nyugalmazott radiológiai szakasszisztens munkásságát 
ismerték el a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési szervezete által létrehozott, 
az önkormányzat ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottságával közösen 
átadott Sursum Corda díjjal.  Az ünnepségen részt vett Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester mint házigazda, Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző és 
több önkormányzati képviselő is. 

15. 2013. május 10-én tartotta a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége évi rendes 
közgyűlését Szarvason, a Polgármesteri Hivatalban. A közgyűlésen a szövetség tagjai  
újabb két évre megválasztották Izsó Gábor polgármestert az egyesület elnökének. 
Továbbá döntöttek arról, hogy az elnökség Békés, Makó, Szarvas, Dévaványa mellett 
a továbbiakban egy dunántúli településsel, Tata városával bővül.  A közgyűlésen 
mindezek mellett a tagok elfogadták a szervezet 2013. évre vonatkozó 
feladattervezetét. A szövetség egyebek mellett lényeges feladatnak tekinti, hogy részt 
vegyen a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából készülő nemzeti 
közlekedési stratégia részét képező, kerékpáros koncepció és hálózati terv 
elkészítésében. A koncepció alapvetően a 2014-20-as EU –s támogatási időszakot 
hivatott megalapozni és szakmai hátteret kíván nyújtani. A kerékpáros civil szervezek 
így a KETOSZ is csatlakozott a 7 egyesületből álló Kerékpáros Kerekasztalhoz. A 
társulat szakmai stábjának feladat és célja, hogy összeállítsák a kerékpáros koncepciót 
majd ezt a Kormányzat felé továbbítsák.  A KETOSZ még 2010-ben alakult azzal a 
szándékkal, hogy azok a települések, akik hasonlóan gondolkodnak, erejüket egyesítve 
próbálják meg a közös ügyeket megfelelően képviselni. 2013-ban a szövetség 
immáron 16 település taggal rendelkezik, melynek jelentős hányada Békés megyében 
található. 

16. 2013. május 16-án ötödik alkalommal rendezte meg a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ Derűs Ház és a Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége 
a Derűs Kupát, melyre az egész megyéből több csapat is érkezett Békésre. Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ Derűs Ház csapata a megmérettetésen, második 
helyen végzett. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

17. 2013. május 16-án rendezte meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi 
Tagóvodája a városi sportpályán az Ovis Sport délelőttöt. A sportvetélkedőt Izsó 
Gábor polgármester nyitotta meg. 

18. 2013. május 16-án a Gyulahús Kft. az egészséges közétkeztetést célzó, Mintamenza 
Program együttműködése eredményeként, kóstolóval egybekötött termékbemutatót 
tartott Gyulán.  
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A fórumon négy olyan alacsony zsír- és sótartalmú terméket mutattak be melyek már 
májustól beszállíthatóak lesznek a közétkeztetésbe. Az eseményen Békés Város 
Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte 

19. 2013. május 17-én rendezte meg a Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda 
Intézményegysége Pünkösd alkalmából óvodai ünnepségét. Az eseményen részt vett 
Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző. 

20. 2013. május 15-20 között harmadik alkalommal rendezték meg a Körösök Völgye 
Natúrpark és a Százlábú Egyesület közös szervezésben a nagyszabású nemzetközi 
Körösök Völgye Határtalan Vándortúrát. A teljesen civil kezdeményezésű, szervezett 
formában zajló ismeretterjesztő és kapcsolatépítő túraprogram a határon átnyúló, 
természeti, környezeti és kulturális területi egységet alkotó közös, turisztikailag 
mostanára kiemelten fontos Körös-vidékere igyekszik felhívni a figyelmet. A túra 
utolsó napján Nagyzerindről történt az indulás a békési Kishajó Kikötő irányába. A 
„befutó” utat Izsó Gábor polgármester, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
alelnöke vezette. A nemzetközi túraprogram utolsó, békési befutójánál Katona Gyula, 
a Békési Református Egyházközség esperese fogadta a résztvevőket, a Határtalan 
Vándortúra „igaz üzenetével”. 

21. 2013. május 21-én tartotta soron következő Felügyelő Bizottsági ülését a Békési 
Kommunális és Szolgáltató Kft. Az ülésen többek között megtárgyalták majd 
elfogadták a kft 2012. évi eredményének, mérlegének a beszámolóját. Az ülésen részt 
vett Izsó Gábor polgármester. 

22. 2013. május 22-én tartotta a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Elnökségi és Társulási ülését. A megbeszélésen többek 
között elfogadásra került a társulat 2012. évi költségvetési beszámolója. Az ülésen 
Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester megbízásából, Hidi József 
önkormányzati tanácsadó képviselte. 

23. 2013. május 23-án adták át ünnepélyes keretek között a Békési Kajak – Kenu Club 
Tátra utca 36. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú, pályázati forrásból felújított 
Kajak – Kenu Csónakházat. A több mint 19 millió forintos értéknövelő beruházás 
során belső gáz-, víz- és fűtésszerelés, napkollektoros rendszer szerelése, külső 
hőszigetelő rendszer felhelyezése, nyílászárók cseréje, belső falfestés, mázolás, fürdő 
felújítási munkák kerültek kivitelezésre. Az ünnepélyes átadáson köszöntő beszédet 
tartott Izsó Gábor polgármester, Dankó Béla országgyűlési képviselő valamint Dr. 
Ábrahám Attila, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára. Az ünnepségen részt vett 
Mészáros Sándor önkormányzati képviselő, az ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és 
szociális bizottság elnöke és Vámos László önkormányzati képviselő, kulturális 
tanácsnok. 

24. 2013. május 23-án rendezte meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános 
Iskola Intézményegysége ünnepi gáláját a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
Nagytermében a „110 éves Békés első közösségi iskola” évforduló alkalmából. Az 
eseményen részt vett Tárnok Lászlóné jegyző. 

25. Balázs László önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke lemondott a 
május havi tiszteletdíjáról. Miklós Lajos, pénzügyi bizottsági tag május havi 
tiszteletdíjáról lemondott.  
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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 eljárást a BKSZ Kft. (5630 Békés, Szarvasi u. 64/1) 
nyerte meg. 

 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, jelenleg a Táncsics és Báthori utcai zárt csapadékvízelvezetők építése 
folyik. 

 6.     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 április 2-án alá lett írva, a munkaterület átadása április 11-én 
megtörtént. Jelenleg a tervezési munkák folynak. 

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 a BAER-ÉPKER Kft (5600 Békéscsaba, 
Görbe u. 3. sz.) nyerte meg, június 22. a befejezési határidő.  

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, bírálati 
szakaszban van. 

12. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „a békési Sportcsarnok 
komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk befogadásra került, bírálati 
szakaszban van. 

13. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási 
hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk befogadásra került, bírálati szakaszban 
van. 
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14. 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. 

15.  “BékésBringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése” című, DAOP-
2.1.1/J-12-2012-0117 jelű projekt támogatási szerződése aláírásra került, a kivitelezési 
közbeszerzési    eljárások jelenleg zajlanak. 

15.  A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtott TIOP 3.4.2-11/1 
kódszámú, „Hajlék a Házban” című bentlakásos intézmények korszerűsítését 
megcélzó pályázata nyert és az intézmény 151.543.520 Ft. támogatásban részesült.   

 
 
Békés, 2013. május 24. 

 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 



2013. április havi startmunka program beszámolója 

Belvíz programelem 

A belvíz programelem keretében csőtakarítást végeztünk a Teleky utca, Raktársor, Maróthy, Gyékény 
és Hunyadi utca területén. Továbbá sor került a kerékpárút mellett lévő víznyelőrácsok ellenőrzésére 
és kitakarítására is. 

Az Ótemető utcán elkezdődött a bejáró és parkoló bontása, majd becsövezése 30-as betoncsövekkel. 

A Rákóczi úton, Csabai úton, Kossuth utcán, Petőfi utcán és Szarvasi úton lévő árkok, valamint a 
kimaradt árkok, rézsük tisztítását, susnyó kivágását végeztük el. 

Csabai úton árokásás és rézsüzés, 30 fm-en. Ezt követően mederburkolás 4,40 fm-en. 

Kézi kaszálás volt a Gagarin és Bartók Béla utca árkai és csatornái mentén. 

A Fekete-Körös holtágnál és Fürdősétány árkainál takarítás és nádirtás valósult meg.  

Közút programelem 

A közút programelem keretében járdázás valósult meg a Raktársoron 60 fm-en, 220 db 
járdalap felhasználásával. Továbbá a Hajnal utcán (335 fm), Kinizsi utcán (92 fm), Kút utcán 
(50 fm), Drága utcán (80 fm), Csallóközi utcán (244 fm), Telep utcán (40 fm) és Lilla utcán 
(30 fm). 

Monolitbeton felverése és járda javítása történt a Szarvasi úton, Gagarin utcán, Tátra utcán, 
Kút utcán és Szánthó Albert utcán. 

Kézi padkázást végeztek munkásaink a Verseny utcán, Kőrösi Csoma Sándor utcán, 
Cseresznye utcán, Csabai úton, Ady utcán, Petőfi utcán és Szarvasi úton. 

Aszfaltozást végeztünk a Tátra, Szegedi, Szélső, Hőzső, Szőlő, Kőrösi Csoma S., Bolyai, Csap, 
Verseny utcán és a Babilon soron. 

Gépi nyakazást végeztünk a kijelölt területeken, továbbá a Kereszt utca, Hőzső, Kossuth utca, 
Múzeumköz és Nyár utca területén. 

Téli programelem 

A téli programelem keretében a város területén és külső peremén a kis kukák kiürítését és 
zsákok cseréjét végeztük. Ezen kívül a buszvárók takarítására, csikktartók kiürítésére került 
sor. 

A volt téglagyár területének tisztítása, gallyak darálása történt MTZ, aprítógép és fűkaszák 
segítségével. 

A Szarvasi úti telephelyen betonelemek gyártását végeztük, betonoszlopokat és járdalapokat 
készítettünk. Téglákat tisztítottunk, járdalapok darabolása élvágóval, tereprendezés, továbbá 
járdalapok raklapra rakodása történt. Ezen kívül megkezdődött a fóliazsákok gyártása 4 fővel, 
fóliahegesztő gép segítségével. 
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Városrendezést is végeztek munkásaink, a főtéri rózsák metszése, cserjék és bokrok kapálása, 
gyomlálása, gyomok eltávolítása valósult meg.  

A programelemben szerepel még az intézményi karbantartás, ennek keretében a Polgármesteri 
Hivatalban és Főtéren lombseprűztek, füvet nyírtak munkásaink.  

Végül e program keretében oldottuk meg a dánfoki terület, Szarvasi út 64/1. és Tarhos őrzését 
is. 

Mezőgazdasági programelem 

A programban a Csallóközi utcán fóliázást, locsolást, gereblyézést, kapálást és csemetefák 
ültetését végeztük el. Ezen kívül munkásaink elvetették a paprikát, paradicsomot, zellert, 
salátát, hagymát. A sárgarépát felszedtük, tisztítás és pucolás után értékesítettük.  

A terület körül a környezetet megtisztítottuk, tereprendezés történt még a Kutyatelep 
területén. 

A dánfoki területen is megtisztításra került a csatorna melletti erdősáv és part.  

Mindkét területre vonatkozóan a jelenleg szükséges vetőmagvak, műtrágyák, talajfertőtlenítők 
beszerzése megtörtént. 

Illegális programelem 

A város területén és peremterületeken az elszórt illegális szemét zsákba gyűjtése történt, a zsákokat 
MTZ segítségével összeszedték és elszállították. 

A kerékpárutak mentén munkásaink sepregettek, megtisztították az illegális szeméttől.  

11 tonna hulladék elszállítására és ártalmatlanítására került sor. 


