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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2013. október 30-i ülésére 
1. 2013. szeptember 20-án Békés Város Önkormányzata ismét megrendezte immáron 

negyedik alkalommal az Európai Autómentes Napot. A „Tiszta levegő mozdulj érte” 

kerékpáros vetélkedő a nemrégiben elkészült új KRESZ-pályán került megrendezésre 

a Dánfoki Üdülőközpontban. A verseny során megmozgattuk az iskolás gyerekeket. 

Célunk az volt, hogy felhívjuk az autósok, illetve egyéb motoros járművet használó 

emberek figyelemét arra, hogy a közlekedésnek vannak olyan alternatívái is, amelyek 

óvják a környezeti értékeket, nem szennyezik városunk levegőjét és még az 

egészségünknek is jó tesz. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. Az 

eseményen részt vett Mészáros Sándor önkormányzati képviselő, az ügyrendi, 

lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottság elnöke is. 

2. 2013. szeptember 24-én került megtartásra a konzorciumi partner szervezésében, a 

Csillagházban a „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés 

biztosítása)” című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú százszázalékos támogatottságú 

pályázat projektnyitó rendezvényét. A projekt vezetője Békés Város Önkormányzata. 

Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Pünkösdi 

Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír Alapítvány. A rendezvényen 

köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester és Durkó Albert misszióvezető. Jelen volt 

Tárnok Lászlóné jegyző és Mucsi András önkormányzati képviselő, az oktatási, 

kulturális és sport bizottság elnöke. 

3. 2013. szeptember 26-án a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalan 

Átmeneti Szállóján rendezték meg a VI. Megyei Hajléktalan Sportnapot. A 

rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

4. 2013. szeptember 26-án nyílt meg a Városháza emeleti folyosóján „ Tudsz –e 

Tarhosért lelkesedéssel dolgozni” című dr. Gyarmath Olga életútját bemutató kiállítás. 

A megnyitón Izsó Gábor polgármester, a képviselő-testület tagjai a képviselő-testületi 

ülésen megjelentek valamint külsős érdeklődők is részt vettek. A kiállítást S. 

Turcsányi Ildikó főmuzeológus nyitotta meg. 

5. 2013. szeptember 27-én tartotta a Béthel Alapítvány „Munka-Lét: közösségi 

feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci program megvalósítása a Békési 

Kistérségben” című pályázatának projektnyitó rendezvényét a Kecskeméti Gábor 

Kulturális Központ kápolna termében. Az eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta 

meg. 

2013. szeptember 28-29-én a Magyar Televízió Zrt., kormányzati támogatással 

nagyszabású programsorozatot hívott életre Szent Mihály napjára. Szeptember utolsó 

hétvégéjén két napon át országszerte közel 1300 település kínált különleges 

programokat így Békés is. Az első napon szeptember 28-án, szombaton a Durkó utca 

8. szám alatti Tájházban a VIII. Békési Tökmulatságra került sor, melynek szervezője 

a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A rendezvény 

sztárvendége Szőke András filmrendező, médiaszemélyiség volt. Másnap, szeptember 

29-én, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ aulájában a Szent Mihály-napi 

Forgatag vette kezdetét. 
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Itt helyi termékbemutató és kóstoltató, felnőtt- és gyermekprogramok, mesterség-

bemutatók és játszóház, csuhéfonás, népi hangszer készítés, táncház várta a 

kilátogatókat. Az est végéhez közeledve 20.00 órakor a szervezők hamisítatlan magyar 

étellel, egy tál babgulyással vendégelték meg a kilátogatókat. A Szent Mihály-napi 

Forgatag az országos programsorozat mintájára közös tűzgyújtással zárult. Az egész 

napos rendezvényt Dr. Pálmai Tamás nyitotta meg. Jelen volt Tárnok Lászlóné jegyző 

és több önkormányzati képviselő. 

6. 2013. október 1-jén a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezésében került 

megtartásra az Idősek Világnapja. Az idős embereket Izsó Gábor polgármester 

köszöntötte. 

7. 2013. október 2-án a Békés Megyei Önkormányzat az új Területfejlesztési 

Koncepció és Program kidolgozásával kapcsolatosan újabb egyeztetést szervezett a 

Megyeházán. A megbeszélésen részt vett Izsó Gábor polgármester és Gál András a 

Műszaki Osztály vezetője. 

8. 2013. október 3-án a Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében emlékezett 

városunk az Aradi Vértanúkra az ’56-os Forradalmi Emlékműnél. A résztvevők 

tiszteletük jeléül egy-egy szál gyertyát helyeztek el a helyszínen. Az eseményen jelen 

volt Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Tárnok Lászlóné 

jegyző és több önkormányzati képviselő. 

9. 2013. október 5-én a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum és a Független Alkotók 

Művészeti és Művelődési Egyesülete „25 éves a FAMME”címmel jubileumi 

képzőművészeti kiállítást rendezett a Békési Galéria nagytermében. A kiállítást Izsó 

Gábor polgármester megbízásából Mucsi András önkormányzati képviselő, az 

oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke nyitotta meg. 

10. 2013. október 6-án a békési Piac téren rendezte meg a Békési Piacfelügyelet az Őszi 

Vásárt. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

11. 2013. október 8-án a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája Békés 

megye értéktára címmel szakmai napot szervezett a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény és a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet kapcsán. A 

konferencián részt vett Izsó Gábor polgármester. 

12. 2013. október 10-én rendezték meg a 43. Kállai Jenő Emlékversenyt a helyi 

sportpályán, melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg. Az eseményen részt vett 

Vámos László tanácsnok és több önkormányzati képviselő.  

13. 2013. október 12-én  tartotta évértékelő ünnepségét a Békési Nyugdíjas Egyesület a 

Dübögő Étteremben. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester megbízásából 

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

elnöke. 

14. 2013. október 14-én tartották a Békés Helyi Védelmi Bizottság soron következő 

ülését a Békési Járási Munkaügyi Központ I. emeleti tárgyalójában. Az ülésen Izsó 

Gábor polgármester megbízásából Csarnai Mihály köztisztviselő vett részt. 

15. 2013. október 18-án rendezte meg a Békéscsabai Jókai Színházban ünnepi 

közgyűlését Békés Megye Képviselő-testülete. Az ünnepi megyegyűlésen részt vett 

Izsó Gábor polgármester és Mucsi András önkormányzati képviselő, az oktatási, 

kulturális és sport bizottság elnöke. 

16. 2013. október 19-én rendezte meg a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat a 

Nagyházpince Borozóban Októberfest elnevezéssel ünnepségüket. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester megbízásából Mucsi András önkormányzati 

képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke. 

17. 2013. október 22-én tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás. Az 

ülésen elfogadásra került többek között a Társulás 2013. I III. negyedévi költségvetési 

beszámolója.  
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18. 2013. október 22-én rendezte meg a 1956-os forradalom és szabadságharc 57. 

évfordulója alkalmából a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola ünnepségét. Az eseményen Izsó Gábor polgármester megbízásából Dr. Pálmai 

Tamás alpolgármester vett részt. 

19. 2013. október 22-én rendezte meg a 1956-os forradalom és szabadságharc 57. 

évfordulója alkalmából a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 

Intézményegysége ünnepségét. Az eseményen Izsó Gábor polgármester megbízásából 

Tárnok Lászlóné Jegyző vett részt.  

20. 2013. október 23-án tartotta Békés Város Önkormányzata városi ünnepségét az 1956-

os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. Izsó Gábor polgármester 

ünnepi beszéde után, a hagyományoknak megfelelően a Történelmi Emlékműnél 

helyezték el koszorúikat a békési önkormányzat, a pártok és a társadalmi szervezetek 

képviselői. Az önkormányzat nevében koszorút helyzet el Izsó Gábor polgármester, 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

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 jelenleg a térdfal és a második szint falazása folyik. 

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 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. Az új kivitelező 

kiválasztására a közbeszerzési eljárást kiírtuk. 

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 szerkezeti betonmunkáit végzik. 

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. A projektnyitó rendezvényt követően a pályázat megvalósítása is megkezdődött.  

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 az eredeti összeggel támogatást 

nyert. Békés város közvilágítás korszerűsítésére 127.395.918 forint összegű támogatást nyert. 

A LED-es lámpákra való átalakítás összköltsége 149.877.551 forint. 

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, 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. A KRESZ park elkészült, a kerékpáros nyom és a 

nyitott kerékpáros sáv felfestésre került. A Cseresznye-Csabai úti kerékpárút egy szakasza 

már elkészült, a Táncsics utcai új kerékpárút építések befejeződtek, szintén a a Petőfi, 

Rákóczi, Kossuth, Táncsics utcai felújítások is. Dánfokon lassan befejeződik a fedett 

csónaktároló építése és a gasztrokomplexum kialakítása is zajlik. 

14.  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 megtörtént. 

15. A Városháza homlokzat-felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet 

és Örökségvédelem Kollégiuma 3 millió forint támogatást ítélt meg. A kiviteli munkák 

folyamatban vannak. 

 

 
Békés, 2013. október 25. 

 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 






