Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2013. szeptember 26-i ülésére
1. 2013. augusztus 23-án került átadásra a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
felújított központi épülete. Az eseményen Béres Istvánné, a központi óvoda vezetője
köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Pálmai Tamás, Békés Város Alpolgármestere
mondott beszédet. Az eseményen jelen volt Tárnok Lászlóné Jegyző Asszony is.
2. 2013. augusztus 26-án tartotta soron következő kuratóriumi ülését a „Békési
Fürdőért” Közalapítvány. Az ülésen döntöttek a résztvevők, hogy használatba átadják
Békés Város Önkormányzatának az újonnan megépült gőzkabint. Az ülésen részt vett
Izsó Gábor polgármester.
3. 2013. szeptember 1-jén rendezték meg Békés Város Önkormányzatának
főszervezésében az első alkalommal életre hívott Nyárbúcsúztató elnevezésű
rendezvényt a Békési Uszodában. Az egész napot kitöltő és programokkal tűzdelt
eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. A napfolyamán felléptek az Én
hangom könnyűzenei énekverseny győztesei és a békési zumba csoport is.
4. 2013. szeptember 1-jén tartotta tanévnyitó ünnepségét a Reményhír Középiskola,
Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Eötvös József Általános
Iskola Intézményegysége. Az eseményen részt vett Mucsi András önkormányzati
képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke és jelen volt Tárnok
Lászlóné Jegyző Asszony is.
5. 2013. szeptember 1-jén tartotta tanévnyitó ünnepségét a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Az eseményen részt
vett és köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester.
6. 2013. szeptember 6-8. között tartotta Békés idén a XV. Madzagfalvi Napokat. Idén is
színes, változatos programok várták a helyi lakosokat és a Békésre látogatókat. A
tizenötödik Madzagfalvi Napok rendhagyó módon szeptember 6-án egy szakmai
nappal indult, amikor a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés békési nyílt
bemutatóján és a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat előadásán is részt vehettek az
érdeklődők. Ezen a napon Izsó Gábor polgármester házi termékek népszerűsítése
érdekében, helyi termelőktől vásárolt alapanyagok felhasználásával állófogadást
rendezett azon szervezetek vezetőinek, akik segítették idén a Madzagfalvi Napok
megvalósulását. Szombat este koncert majd zenés tűzijáték zárta a napot. Vasárnap a
gasztronómia szerelmesei a hagyományos „Békési Ízek Utcája” Főzőversenyen ismét
megmérethették magukat. A csapatok között ismét jelen voltak Gyergyószentmiklós
és Magyarittabé testvérvárosi delegációinak képviselői is. A két napos
programsorozatot a verseny eredményhirdetése zárta.
7. 2013. szeptember 9-én ünnepélyes keretek között adták át a Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Fürkész Központi Óvodájában megépült meteorológiai állomást és
kísérletező helyet. Az eseményen köszöntőt mondott a 33. születésnapját éppen hétfőn
ünneplő Reisz András meteorológus, aki egyedi hangulatú beszédében a természet
megfigyelésének fontosságára is felhívta a gyerekek figyelmet. Az eseményen jelen
volt Tárnok Lászlóné Jegyző Asszony.
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8. 2013. szeptember 11-én tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás.
Az ülésen elfogadták a Társulás 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját, továbbá
szóbeli tájékoztató hangzott el a kistelepülések jövőbeni szennyvízelvezetési, -kezelési
beruházásait segítő pályázati lehetőségekről.
9. 2013. szeptember 13-án tartotta megemlékező ünnepségét a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület a Széchenyi és a Kossuth szobornál. Békés Város Önkormányzata
nevében koszorút helyezett el Dr. Uhrin Anna aljegyző. Az eseményen megemlékező
beszédet mondott Mucsi András önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és
sport bizottság elnöke.
10. 2013. szeptember 13-án nyitókonferenciával hivatalosan is megkezdődött a Családért
Alapítvány és a KÉSZ békési csoportjának „Önként Békésen” elnevezésű programja
Békésen a kulturális központban. Az eseményen Izsó Gábor polgármester köszöntötte
a megjelenteket.
11. 2013. szeptember 14-én tartotta évértékelő ünnepségét a Békési Idősekért Alapítvány
a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola ebédlőjében. Az eseményen Izsó Gábor polgármester
megbízásából Mucsi András önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport
bizottság elnöke vett részt.
12. 2013. szeptember 18-án tartotta a Békési Helyi Értéktár Bizottság alakuló ülését a
Polgármesteri Hivatal kistermében. Az ülésen többek között megválasztásra került az
elnök és az elnökhelyettes személye. A bizottság tagjai egyhangúan Izsó Gábor
polgármestert, a bizottság elnökének valamint elnökhelyettesnek Kálmán Tibor
sportreferenst választották meg.
13. 2013. szeptember 19-én tartotta soron következő ülését a Közép Közép-Békési
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. Az ülésen Izsó Gábor polgármester
megbízásából Békés Város Önkormányzatát Hajdu Lívia pr- és marketing referens
képviselte.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról
1. „Békés - Dánfok Öko - és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat
benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 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 alapvezetékek valamint az első szintig
a falazás. Jelenleg a födém zsaluzása, vasszerelése történik.
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. Jelenleg folynak a képzések és az eszközök szállításai.
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 csapadékvízelvezetők 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. Az új kivitelező
kiválasztására a közbeszerzési eljárást szeptember második felében írjuk ki.
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 létesítési 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. A szennyvíztisztító telepen az egyesített műtárgy és az
utóülepítő földmunkái zajlanak.
7. 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.
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8. 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
és Kutató Intézet, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír
Alapítvány. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése folyik.
9. 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 előkészítésére
a felhívás.
10. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „a békési
Sportcsarnok komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént,
döntésre felterjesztésre került.
11. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város
közvilágítási hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre
felterjesztésre került.
12. 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, választ még nem kaptunk.
13. “BékésBringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése” című, DAOP2.1.1/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. 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, kb 40%-os készültségi fokkal, a Petőfi, Rákóczi, Kossuth,
Táncsics utcai felújítások pedig 95 %-os készültségben vannak. Dánfokon elkezdődött a
fedett csónaktároló és a gasztrokomplexum kialakítása.
14. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtott TIOP 3.4.211/1 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.
15. 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. szeptember 20.

Izsó Gábor
polgármester

4

2013. július 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 Lorántffy utca, Bercsényi utca és
Mátyás király utca területén.
Továbbá csatornáztunk, csőcserét végeztünk a Kispince, Kikötő, Lorántffy, Kürt, Ady, Nyíri, Pesti és
Rákóczi utca területén.
A Lánc, Kürt és Kikötő utcán aknákat betonoztunk 6 m3 beton felhasználásával.

Közút programelem

A közút programelem keretében járdázás és járdajavítás valósult meg a Szélső utcán (60 fm),
Raktársoron (30 fm), József Attila utcán (10 fm), Korona utcán (46,5 fm).
Kézi padkázást is végeztek munkásaink a Főtér (135 fm), Csabai út (200 fm), Szarvasi út (400
fm), Fáy utca (300 fm), Kőrösi Csoma Sándor utca (300 fm), Durkó utca (200 fm), Kossuth
utca (200 fm) területén.
Kátyúzást végeztünk a Gát utcán (90 fm).
Gépi nyakazást végeztünk a Kisvasútsoron, továbbá a városban a kijelölt területeken, az útra belógó
ágak miatt.

Téli programelem

A téli programelem keretében a Szarvasi úti telephelyen betonelemek gyártását végeztük, 2,5
m-es betonoszlopokat, feles járdalapokat 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, bokrok kapálására és öntözésére
került sor.
Intézményi karbantartás keretében a Polgármesteri Hivatalban, Főtéren és ligetben
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.
Tarhoson bozótvágás és kidőlt fák darabolása történt, láncfűrészekkel.

Mezőgazdasági programelem

A dánfoki területen burgonya, bab, paprika, hagyma, cékla kapálása és gyomlálása történt.
A Csallóközi utcán káposzta, zöldségek gyomlálása, kapálása, gondozása és öntözése valósult
meg. A fóliasátorban is rendszeresen, szükség szerint végeztünk locsolást.
A faiskolában munkásaink öntözést, kapálást, gyomlálást végeztek.
A tarhosi területen a juhok etetése, ápolása, gondozása és őrzése valósul meg.

Illegális programelem

A program keretében a kerékpárutak mentén munkásaink sepregettek, megtisztították azt az illegális
szeméttől. A Csabai úton 5 km hosszan, a Berényi úti kerékpárúton 6 km hosszan, 8 fővel.
A város területén és peremterületeken az elszórt illegális szemét zsákba gyűjtése történt, a zsákokat
MTZ segítségével összeszedték és elszállították.
A megtisztított terület nagysága 47 000 m2.

2013. augusztus havi startmunka program beszámolója

Belvíz programelem

Zártcsatorna készítése a Nyíri utcán, Hajnal utcán, Rákóczi utcán és a Kispince utcán.
Puskaporos víztározó kézi kaszálása.
Kőrösi Csoma Sándor utcán munkásaink folytatták a csatornázást, 50 fm-en.
Szabó Dezső utcán akna zsaluzása és bejáró összezárása az aknával.
Gorkij utcán mederburkolást végeztünk, 33 fm-en.
Továbbá ároktisztítást végeztünk a Móricz Zsigmond utcán és a Gagarin utcán 11 fővel.

Közút programelem

Kohósalakozást, kátyúzást végeztünk a Nyíri utcán.
Raktársoron a járdasor átrakására került sor.
Betonozást végeztünk a Múzeum közben, Táncsics uctán és a Csabai úton.
Kézi padkázás a Csabai úton, 90 fm-en.
Libazug utcán kicserélték munkásaink a törött járdalapokat.

Téli programelem

A téli programelem keretében a Szarvasi úti telephelyen oszlopok gyártását végeztük sóder és
cement felhasználásával.
Fóliazsákok hegesztését 4 fő végezte a telephelyen, fóliatömlő felhasználásával.
A város területén és külső peremén a kis kukák kiürítését és zsákok cseréjét végeztük el. Ezen
kívül a buszvárók takarítására és csikktartók kiürítésére került sor.
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 bab és hagyma kapálását, gyomlálását végezték munkásaink.
A Csallóközi utcán gyomlálás, kapálás valósult meg.
A tarhosi területen a juhok etetése, ápolása, gondozása és őrzése történt.

Illegális programelem

A program keretében a kerékpárutak mentén munkásaink sepregettek, megtisztították azt az illegális
szeméttől.
A város területén és peremterületeken az elszórt illegális szemét zsákba gyűjtése történt, a zsákokat
MTZ segítségével összeszedték és elszállították.
A megtisztított terület nagysága 33 000 m2.

