Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére
1. 2013. május 24-én tartotta az Alföldvíz Zrt. évi rendes közgyűlését Békéscsabán. Az
ülésen Békés Város Önkormányzatát Hidi József önkormányzati tanácsadó képviselte.
2. 2013. május 25-én rendezte meg Békés Város Önkormányzata a Városi Nagy
Sportágválasztó börzét és Gyermeknapot Dánfokon. A gyermekek játszva
ismerkedhettek meg a Békésen elérthető sportágakkal. A nap során adták át a Csapó
Pékség és Élelmiszer Webáruház akciójából összegyűlt pénzt, összesen 203 ezer Ft-ot
a helyi sportszervezeteknek. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.
3. 2013. május 28-án tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás.
Egyebek mellett döntöttek a HURO 1101/002/1.2.1. „Határtalan világ- Optikai háló
kiépítése Békés és Bihar megyében” című pályázat szélessávú optikai hálózatának
kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről, továbbá sorkerült a Kistérségi
Iroda alapító okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására.
4. 2013. május 29-én tartotta Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Felügyelő
Bizottsági, Elnökségi majd azt követően évi rendes Közgyűlését Békéscsabán, ahol
elfogadásra került a szervezet 2012. évi beszámolója. Az ülésen részt vett Izsó Gábor
polgármester.
5. 2013. május 31-én került sor a Bóbita Tagóvoda évzárójára. Az eseményen Izsó
Gábor polgármester megbízásából Vámos László önkormányzati képviselő, tanácsnok
vett részt.
6. 2013. május 31-én rendezte meg a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola VI. Tanévzáró Suligáláját a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színház termében. A rendezvényen részt vett
Izsó Gábor polgármester.
7. 2013. június 1-jén került sor a Teleky utcai Tagóvoda évzárójára. Az eseményen Izsó
Gábor polgármester megbízásából Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag vett
részt.
8. 2013. június 2-án tartotta meg az önkormányzat a városi Pedagógus Napot. Az
eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg, majd pohárköszöntőt mondott Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester. Az ünnepségen részt vett még Mucsi András
önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, Vámos
László, önkormányzati képviselő, tanácsnok valamint több önkormányzati képviselő
is.
9. 2013. június 4-én rendezte meg Békés Város Önkormányzata a Trianoni Emléknap
alkalmából szervezett megemlékezést a Honfoglalás téren. Az ünnepségen Izsó Gábor
polgármester mondott megemlékező beszédet. A megemlékezésen közreműködtek a
Belencéres Néptáncegyüttes és az Alapfokú Művészeti iskola tanárai és növendékei.
Az önkormányzat képviseletében jelen volt Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Tárnok
Lászlóné jegyző asszony és több önkormányzati képviselő.
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10. 2013. június 6-án Békés Város Önkormányzata az EU Élelmiszersegély Program
keretében ismét élelmiszersegélyt osztott, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával. Ennek keretében 14.080 kg
liszt, 6.720 kg kristálycukor, 8.064 kg 4 tojásos spagetti, 1200 kg instant italpor kerül
szétosztásra több mint 5000 rászoruló között. A napot Izsó Gábor polgármester
nyitotta meg.
11. 2013. június 6-án rendezte meg a Nemzeti Művelődési Intézet a Békés Megyei
IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel a Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal valamint az Életfa Kulturális Alapítvánnyal
közösen a Közösség – Média - Művelődés című szakmai konferenciát. A rendezvényt
Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.
12. 2013. június 6-án írták alá ünnepélyes keretek között a „Békés Bringa” elnevezésű
pályázat kivitelezői szerződését a polgármesteri hivatal nagytermében. A közel 300
millió forintos vissza nem térítendő pályázati forrásnak köszönhetően nem csak új
kerékpárutak fognak kiépülni, de a már régi, elavult utakat 3,7 km-en felújítják és
szabványosítják. Lehetőség lesz még többek között arra, hogy a város központjától a
Dánfoki Üdülőközpont irányába kerékpáros nyomvonalat alakítsanak ki. Továbbá
épülni fog a területen egy modern gasztrokomplexum, szabadtéri főzőhely és KRESZ
pálya is. Az Ó Fekete-Körös híd restaurálása is megvalósul melynek maradványaira
még 2010-ben bukkantak a felújítási munkálatokat végző szakemberek. Békés Város
Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester, a magas és mélyépítésű
kivitelezést végző cégek részéről Kurucz Gyula az Épcenter – Laurus Duo
Konzorcium és Varga Lajos a VEKTOR Kft. ügyvezetői írták alá a szerződést.
13. 2013. június 11-én köszöntötte Pocsai Gáborné 90 éves szépkorút Izsó Gábor
polgármester.
14. 2013. június 14-én Békéscsabán a Csabagyöngyében megrendezett a Polgármesterek
Randevúja elnevezésű rendezvényen adták át az Év polgármestere, az Év
alpolgármestere és az Év Jegyzője elismeréseket. Az idei díjazottak: az Év
polgármestere dr. Láng Zsolt, Budapest II. kerületének vezetője, az Év
alpolgármestere dr. Pálmai Tamás, Békés város alpolgármestere, míg az Év Jegyzője
dr. Szvercsák Szilvia, Békéscsaba jegyzője lett az országos internetes szavazás
alapján. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.
15. 2013. június 15-én tartotta a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola,
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola ballagási ünnepségét. Az eseményen részt vett
Izsó Gábor polgármester
16. 2013. június 15-én tartotta a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
Intézményegysége a ballagási ünnepségét. Az eseményen Izsó Gábor polgármester
megbízásából az önkormányzatot dr. Pálmai Tamás alpolgármester képviselete.
17. 2013. június 15-én ünnepi istentisztelet keretén belül búcsúztatta ballagó diákjait a
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium
valamint a Karacs Teréz Intézményegysége. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor
polgármester megbízásából Mucsi András önkormányzati képviselő, az oktatási,
kulturális és sport bizottság elnöke.
18. 2013. június 15-én tartotta ballagási ünnepségét a Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény a végzős diákjainak. A ballagáson Izsó Gábor polgármester
megbízásából az önkormányzatot Mészáros Sándor önkormányzati képviselő, az
ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottság elnöke képviselte.
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19. 2013. június 20-án rendezte meg az Madzagos - Amatőr - Színpad Közhasznú
Egyesület évadzáró ünnepségét a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola Közösségi termében. Az
eseményen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt.
20. Mészáros Sándor önkormányzati képviselő, az ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és
szociális bizottság elnöke lemondott a június havi tiszteletdíjáról. Vámos László
önkormányzati képviselő, tanácsnok lemondott a június havi tiszteletdíjáról. Mucsi
András önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke
lemondott a július havi tiszteletdíjáról. Barnáné Varga Emília külsős bizottsági tag az
egész éves tiszteletdíjáról lemondott.
21. Békés Város Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve alapján a Képviselőtestület júniusi ülésére tűzte napirendre az önkormányzat által beadott pályázatokról
szóló beszámolót. Tekintettel arra, hogy ez külön előterjesztést igényel, az I./1.
sorszámú, Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, értekezletekről
szóló tájékoztatóból az említett pályázati tájékoztató nem szerepel.

Békés, 2013. június 21.

Izsó Gábor
polgármester
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2013. május havi startmunka program beszámolója

Belvíz programelem

A belvíz programelem keretében nádvágást és iszaptakarítást végeztünk a Fekete-Körös holtágnál,
Fürdősétánynál, továbbá megtisztítottuk és beüzemeltük a Szivornyát.
A Kikötő utcán zárt csatorna bontása majd csőcsere valósult meg, homok és 30-as betoncsövek
felhasználásával.
Az Ótemető utcán folytattuk a bejáró és parkoló bontását, majd becsövezését 30-as betoncsövekkel.
A Tél és Kikötő utcán munkásaink árokfenekelést, rézsüzést végeztek.
Továbbá a városban megtisztításra kerültek az aknák, pl. Verseny u., Táncsics u., Móricz Zsigmond u,
Veres Péter tér, Csabai út, Szent Pál sor, Körősi Csoma S. utca területén.
A Puskaporos víztározónál kézi kaszálás történt

Közút programelem

A közút programelem keretében járdázás valósult meg Szélső utcán (8 fm-en), Petőfi utcán
(80 fm-en), Kikötő utcán (110 fm-en), Fáy utcán (54 fm-en), Kopasz utcán (30 fm-en),
Szélmalom utcán (18 fm-en).
Kézi padkázást végeztek munkásaink a Cseresznye utcán, Karacs Teréz utcán,
Rendelőintézetnél, Veres Péter téren, Petőfi utcán, Kossuth utcán, Fábián utcán, Durkó utcán
és a buszpályaudvar területén.
Kátyúzást végeztünk számos területen. A Gőzmalomsor, Kispince utca, Nyíri utca, Libazug utca
területén, továbbá a Kert utca, Bocskay utca, Szikszai utca, Gagarin utca, Mezei utca, Hidvégi utca,
Bethlen utca, Posta utca, Kossuth utca, Baky utca, Liliom utca, Vásárszél utca területén és a
Fürdősétányon
Gépi nyakazást végeztünk a kijelölt területeken, továbbá a Gőzmalomsor 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 Szarvasi úti telephelyen betonelemek gyártását végeztük, 2,5 m-es betonoszlopokat és 6-os
járdalapokat készítettünk, sóder és cement felhasználásával. Ezen kívül fóliazsákok gyártása 4
fővel, fóliahegesztő gép segítségével valósult meg.
Városrendezést is végeztek munkásaink, a főtéri rózsák metszése, cserjék és bokrok kapálása,
gyomlálása, gyomok eltávolítása, valamint egynyári virágok locsolása történt.
Intézményi karbantartás keretében a Polgármesteri Hivatalban és Főtéren lombseprűztek,
füvet nyírtak munkásaink. Továbbá a város számos területén fűvágás történt fűkaszával,
fűnyíróval és sövényvágó gépek segítségével.
Végül e program keretében oldottuk meg a dánfoki terület, Szarvasi út 64/1. és Tarhos őrzését
is.

Mezőgazdasági programelem

A programban a Csallóközi utca, illetve a dánfoki terület tereprendezése történt meg.
Dánfokon a burgonya és vöröshagyma elvetése után, kapálás, gyomlálás, majd locsolás volt
szükséges.
Csallóközi utcán gyomlálás, kapálás, káposztafélék locsolása. Talaj előkészítése a
fóliasátorban, majd paprikák elvetése, kapálás, öntözés valósult meg.
Illetve Tarhoson megtörtént a juhok fogadásának előkészítése, amelynek keretében
kijavítottuk a kerítést, kifestettük az épületet, etetőket és itatókat készítettünk elő, továbbá
lekaszáltuk a gyepet, amely a juhok téli tápláléka lesz.

Illegális programelem

A város területén és a peremterületeken az elszórt illegális szemét zsákba gyűjtése történt, a zsákokat
MTZ segítségével összeszedték és elszállították.
A kerékpárutak mentén munkásaink sepregettek, megtisztították az illegális szeméttől.
A megtisztított terület 55500 m2.
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