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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2013. augusztus 29-i ülésére 
 

1. 2013. június 23-án került sor a XXXVII. Békés-tarhosi Zenei Napok hagyományos 

nyitó hangversenyére a Kulturális Központ színháztermében. Az esten Fejes Antal, 

csellista, az Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója, a Békés-tarhosi 

Zenei Napok egykori művészeti vezetője mondott köszöntőt. A hangversenyen 

közreműködött a Kodály Filharmonikusok Debrecenből, vezényelt Somogyi-Tóth 

Dániel. Az állófogadáson Izsó Gábor polgármester mondott pohárköszöntőt. 

2. 2013. június 29-30. között közel kétszáz evezni és túrázni vágyó ember vett részt az 

idén hetedik alkalommal megrendezett „Egy hajóban evezünk” vízitúrán. A csapat az 

elmúlt évek hagyományait követve ebben az évben is a megszokott útvonalon 

teljesítette a napi 18-19 km-t. Nagyon sokan már rutinos "Egy hajósként" evezték 

végig a távot, de idén is sok volt az új induló is. Jöttek Pápáról, Kecskemétről, 

Budapestről, Orosházáról, Békéscsabáról, Gyuláról és Békésről is. A túrán ezúttal is 

részt vett Izsó Gábor polgármester, Vámos László tanácsnok és Mészáros Sándor az 

ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottság elnöke. Másnap, a dánfoki 

beszállásnál csatlakozott Dankó Béla országgyűlés képviselő is a túrázó csapathoz 

3. 2013. július 9-én személyesen köszöntötte Izsó Gábor polgármester Hraskó Jánosné 

és Kovács Gábor 90 éves szépkorúakat.  

4. 2013. július 14-én első alkalommal rendezték meg a Békés Megyei Önkormányzat 

által alapított Molnár Sándor Megyei Emléknapot Köröstarcsán. A rendezvényen 

tisztelegtek a kommunista rezsim koholt perében minden ártatlanul meghurcolt ember 

előtt. Az eseményen Békés Város Önkormányzatát Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

képviselte. 

5. 2013. július 17-én számottevő érdeklődő mellett tartotta meg a Izsó Gábor 

polgármester és Gyebnár Péter a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense a 

tanyafejlesztéssel kapcsolatos fórumát a helyi kulturális központban. A rendezvény 

célja az volt, hogy általános tájékoztatást nyújtson a tanyavilágban élő embereknek a 

vidékfejlesztéshez kapcsolódó lehetőségekről és a vidék jövőjéről. Szó esett többek 

között még arról, hogy idén immár harmadik alkalommal kerül kiírásra a 

tanyafejlesztési pályázat. Ez teljes egészében hazai források segítségével lehetőséget 

ad a tanyán élő embereknek gazdaságuk beindítására vagy fejlesztésére, a tanyák 

villamosítására az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel.  

6. 2013. július 18-án Békés város külön delegációval érkezett meg Budapestre, hogy 

végső búcsút vegyen Dr. Hepp Ferenctől. 2013. július 02-án 67. életévében 

türelemmel viselt betegsége után elhunyt Dr. Hepp Ferenc a női kosárlabda-válogatott 

sportorvosa, a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat névadójának fia, Békés város 

sportéletének mindenkori támogatója. Békés Város Önkormányzata és a Békési 

Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Szakszolgálat vezetői és dolgozói, valamint békési sportbarátok búcsúztak 

tőle a budapesti Farkasréti temetőben.  
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7. 2013. július 20-án rendezték meg a XIV. Békés Megyei Polgárőr Napot a Dánfoki 

Üdülőközpontban. A találkozón Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt és a 

város nevében  Csató Gábor és Komoróczki Mihály polgárőr munkáját ismerte el. 

8. 2013. július 24-én gyerekeknek rendezett kerékpáros versennyel birtokba vették a 

közelmúltban kialakított új dánfoki KRESZ-pályát. A Dánfoki Üdülőközpont területén 

felépített pálya a Békés Bringa elnevezésű program részeként készült el, és célja, hogy 

a békési gyerekek biztonságos körülmények között sajátíthassák el a közlekedés 

szabályait. A gyerekek közlekedési versenyével egybekötött pályaavatón Izsó Gábor 

polgármester mondott köszöntőt. A versenyt Dankó Béla országgyűlési képviselő 

nyitotta meg. 

9. 2013. július 27-én első ízben rendeztek „Ausztrál Világtalálkozót” Békés-Dánfokon. 

Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének programjára több, a távoli államban 

élő magyar család is hazalátogatott, de jelent volt Ausztrália magyarországi 

nagykövetségének konzulja, Heidi Markmann is.  

10. 2013. július 28-én rendezte meg a Békési Szabadidős Lovasklub a Békési 

Lovasnapokat. Az eseményen Izsó Gábor polgármester megbízásából részt vett 

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag. 

11. 2013. július 28-án a Békési Piacfelügyelet rendezte meg a Jakab-Napi Vásárt a 

Békési Piacon. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

12. 2013. augusztus 2-án megemlékezést tartottak a holokauszt roma áldozatainak 

emlékére a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Békés Város Önkormányzata és 

az MPE Országos Cigánymisszió közös szervezésében. Beszédet mondott Mucsi 

András az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Balog Krisztián a Békési 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigánymisszió vezetője valamint Karácsony Zoltán, a Hit Gyülekezete helyi 

lelkésze. A megemlékezést koszorúzás és  közös mécses gyújtás zárta. 

13. 2013. augusztus 3-án tartotta hivatalos megnyitó ünnepségét a XXIII. Nemzetközi 

Csuta Művésztelep a békési Bolyai utcai alkotóházban. Az eseményen Mucsi András 

az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, önkormányzati képviselő köszöntötte a 

megjelenteket. A megnyitón jelen volt több önkormányzati képviselő is. 

14. 2013. augusztus 19-én civil kezdeményezésre Molnár István a Tarhos-békéserdei 

Libás Tanyáján kisütötték a gyergyószentmiklósi és békési lisztből készített „Városok 

– Testvérvárosok Kenyerét”. A kezdeményezés amellett, hogy erősíti a testvérvárosi 

kapcsolatokat, jótékony célt is szolgál. A Csapó Imre pékmester segítségével elkészült 

kenyeret értékesítették, a bevételből pedig a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

Gyergyószentmiklósban található Szent Anna Otthonát támogatták. Az akciót 

támogató Békés Város Önkormányzata nevében Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

mondott köszöntőt. 

15. 2013. augusztus 20-án Szent István Király ünnepén idén is városi ünnepséget 

rendezett önkormányzatunk az Erzsébet- ligetnél. Az állami ünnepen Mucsi András az 

oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, önkormányzati képviselő mondott 

beszédet. Az ünnepségen az egyházak vezetői megáldották az új kenyeret.  Az 

ünnepségen jelen volt több önkormányzati képviselő valamint Nagy István 

Gyergyószentmiklós alpolgármestere és delegációja. 

16. 2013. augusztus 22-én M44-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatosan tartottak egyeztető 

megbeszélést Békéscsabán a Megyeházán.  Az ülésen részt vett Izsó Gábor 

polgármester. 

17. Mucsi András önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság 

elnöke lemondott négy 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, nem 

bízunk abban, hogy a közeljövőben támogatást kap. 

2. A DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 

fejlesztése” című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunk szintén tartaléklistás. 

Ennél a pályázatnál is kevés az esély a támogatásra. 

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 (95%). A támogatási szerződés 2012. november 21-én 

aláírásra került. A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési kivitelezési eljárást a BKSZ 

Kft. (5630 Békés, Szarvasi u. 64/1) nyerte meg bruttó 181.978.000,-Ft vállalkozói díjon. Az 

építkezésen elkészültek az alapozási munkák a közmű alapvezetékekkel és falazási munkák 

folynak. 

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

folyamatban van. 45.979.162 forint az összköltség, 100%-os támogatottságú. A pályázatot az 

Eubility Group Kft és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény közösen bonyolítja, 

az eszközbeszerzést a Digitális Tananyag Kft. (1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10.), a 

képzést a Topsec Kft. (székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt. 5.) nyerte 

közbeszerzési eljáráson. 

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 nyertes vállalkozás a Wiener Center Kft (5630 Békés, Csabai út 81. sz.), a 

vállalkozói díj bruttó 160.375.600,-Ft. A kivitelezés elkezdődött a Szegedi utcai átemelő 

nyomóvezetékének kiépítésével, jelenleg a Táncsics és Báthori utcai zárt csapadékvíz-

elvezetők és az átemelők építése folyik. A projektmenedzsment feladatokat, a nyilvánosság 

biztosítását, a műszaki ellenőri feladatokat, a közbeszerzési szakértőt, a könyvvizsgálatot 

települések konzorciuma választotta ki közbeszerzési eljárás keretén belül. A saját erő 

kiváltására NFM Önerő alapra nyújtottunk be igényt. A kivitelező, a Wiener Center Kft 

2013.- július 24-én a szerződéstől való részleges elállási jogát jelentette be, vagyis az 

elszámolás után új kivitelezőt kell keresni. 

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. A nyertes Konzorciumot a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. és az Általános Vállalkozási Műhely Korlátolt 

Felelősségű Társaság címe: 5000 Szolnok, József A. u. 82. alkotja. A kivitelezési költség 

nettó 411.920.620,-Ft. A vízjogi láétesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-ával be lett 

jelentve a tényleges munkakezdés. A saját erő kiváltására NFM Önerő alapra nyújtottunk be 

igényt, döntés még nem született.. 

8. 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. 

 9.  A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés 

biztosítása)” című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat 100 %-os 

támogatással 148.815.090,-Ft támogatást kapott. Konzorciumi partnerek a Türr István Képző 
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és Kutató Intézet, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír 

Alapítvány. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése folyik. 

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

átalakítás Békés város intézményeiben” című pályázatunk az EMIR-es értesítés alapján 

támogatást kapott, papír alapon még nem érkezett meg a támogatási szerződés előkészítése. 

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

komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre 

felterjesztésre került. 

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

közvilágítási hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre 

felterjesztésre került. 

13. 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, még választ nem kaptunk. 

14. “BékésBringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése” című, DAOP-

2.1.1/J-12-2012-0117 jelű projekt támogatási szerződése aláírásra került, a mélyépítési 

kivitelezési közbeszerzést az Épcenter-Laurus Duó konzorcium nettó 142.564.814,-Ft 

összeggel, a magasépítést pedig a Vektor Kft nyerte el nettó 43.400.000,-Ft összeggel. Június 

14-én a munkaterület átadása megtörtént, és a KRESZ park elkészült, a kerékpáros nyom és a 

nyitott kerékpáros sáv felfestésre került. A Cseresznye-Csabai úti, valamint a Táncsics utcai 

új kerékpárút építések elkezdődtek, a Petőfi, Rákóczi, Kossuth, Táncsics utcai felújítások 

pedig 95 %-os készültségben vannak. 

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. A támogatási 

szerződés megkötése van folyamatban. 

16. A Városháza homlokzat-felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma 3,0 millió forint támogatást ítélt meg, a támogatási szerződés 

megkötése folyamatban van. 

 

 

 

 
Békés, 2013. augusztus 23. 

 

 

 

Izsó Gábor 

Polgármester 
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2013. június havi startmunka program beszámolója 

 

Belvíz programelem 

 

A belvíz programelem keretében gépi kaszálást végeztünk több alkalommal a Puskaporos víztározó 

területén. 

Árokfenekelést, rézsüzést, csőtakarítást végeztek munkásaink a Katona utca, Kikötő utca, Pusztaszeri 

utca és Tél utca területén. 

Továbbá csatornáztunk a Kecskeméti utca, Kürt utca, Kispince utca és Kikötő utcán. 

 

Közút programelem 

 

A közút programelem keretében járdázás és járdajavítás valósult meg a Kodály utcán (20 fm), 

Summás utcán (55 fm), Kikötő utcán, Sodrony utcán (44 fm), Dózsa György utcán, Kossuth utcán (57 

fm), Ady lakótelepen (30 fm), Hargita utcán (16 fm), Rákóczi úton (30 fm), Szélső utcán (40 fm) és 

Vásárszél utcán (13 fm) 6-os és feles járdalapok felhasználásával. 

Kézi padkázást is végeztek munkásaink, a Csabai út (400 fm), Szarvasi út (250 fm), Kossuth utca (300 

fm), Petőfi utca (600 fm), valamint az Ady és Cseresznye utca területén (700 fm). 

Kátyúzást végeztünk a Kikötő utcán és Dózsa György utcán hidegaszfalt és kohósalak 

felhasználásával. 

Gépi nyakazást végeztünk a városban a kijelölt területeken, a KRESZ tábláknál, az útra benyúló ágak 

miatt. 

 

Téli programelem 

 

A téli programelem keretében a Szarvasi úti telephelyen betonelemek gyártását végeztük, 2,5 m-es 

betonoszlopokat és 6-os járdalapokat készítettünk, sóder és cement felhasználásával.  

Fóliazsákok hegesztését 4 fő végezte a telephelyen. 

A város területén és külső peremén a kis kukák kiürítését és zsákok cseréjét végeztük el. Ezen kívül a 

buszvárók takarítására, csikktartók kiürítésére került sor. 

Városrendezést is végeztünk, a főtéren az egynyári virágok kapálására, gyomlálására és öntözésére 

került sor. 

Intézményi karbantartás keretében főként 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 oldjuk meg a dánfoki terület, Szarvasi út 64/1. és Tarhos őrzését is. 

 

Mezőgazdasági programelem 

 

A dánfoki területen burgonya, fűszerpaprika, hagyma kapálása és gyomlálása történt.  

A faiskolában munkásaink öntözést, kapálást, gyomlálást végeztek. 

A tarhosi területre megérkeztek a juhok, 7 fő befejezte a drótkerítés építését. Ezen kívül a hodályokat 

kitakarították, kimeszelték, itató és abrakoló készült. A szénát átforgatták, tárolására alkalmas 

helyiséget alakítottak ki. 

A Csallóközi utcán káposzta, paprika, paradicsom, petrezselyem és uborka gyomlálása, kapálása, 

gondozása és öntözése valósult meg. A fóliasátorban is rendszeresen, szükség szerint végeztünk 

locsolást.  

 

Illegális programelem 

 

A program keretében a kerékpárutak mentén munkásaink sepregettek, megtisztították az illegális 

szeméttől.  

A város területén és a peremterületeken az elszórt illegális szemét zsákba gyűjtése történt, a zsákokat 

MTZ segítségével összeszedték és elszállították. 

A megtisztított terület nagysága 50 000 m
2
. 

 

 


