
 1

Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2012. augusztus 30-i ülésére 

 
 

1. 2012. június 22-én a Békési Piacon kezdték el árulni a Startmunka Mintaprojekt 
Mezőgazdasági alprogramjának terméseit, a standon főként uborkát és burgonyát 
vásárolhattak az arra járók.  

2. 2012. június 29-én tartotta a Békési Szabadidős és Sportjáték Klub Közhasznú 
Szervezet klubiroda avatóünnepségét a Kossuth utca 6. szám alatt. Az eseményen 
részt vett Izsó Gábor polgármester. 

3. 2012. június 30-július 1. között mintegy százhetven evezni és túrázni vágyó ember 
vett részt az idén hatodik alkalommal megrendezett „Egy hajóban evezünk” vízitúrán. 
Ezúttal is jöttek szép számmal az ország más tájairól is, így Gyöngyösről, Bajáról, 
Győrből vagy éppen Pest megyéből is. Az első napon június 30-án hagyományoknak 
megfelelően Gyuláról Szanazugot érintve Békés-Dánfokig jutottak el a túrázók, majd 
a másnap dánfoki kikötőtől Köröstarcsáig eveztek a Körösök vadregényes tájain. A 
túrán ezúttal is részt vett Wichmann Tamás olimpiai ezüstérmes, sokszoros 
világbajnok kenus, Izsó Gábor polgármester, Vámos László tanácsnok és Mészáros 
Sándor az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.  

4. 2012. július 13-án Konzorciumi ülés keretében ismertették a DAOP-5.2.1/D-2008-
0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú kiemelt 
projekt állásáról az érintet települések vezetőit. Az ülésen Békés Város 
Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte. 

5. 2012. július 14-én első ízben rendeztek „Ausztrál napot” 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.  

6. 2012. július 14-15. között rendezte meg a Békési Szabadidős Lovasklub a Békési 
Lovasnapokat. Az eseményen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Vámos 
László tanácsnok. 

7. 2012. július 28-án ünnepélyes keretek között került sor a Bélmegyeri református 
templom alapkőletételére. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Mucsi 
András az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke. 

8. 2012. július 29-én a Békési Piacfelügyelet szervezésében rendezte meg a Jakab-Napi 
Vásárt a Békési Piacon. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

9. 2012. augusztus 2-án országszerte megemlékezést tartottak a holokauszt roma 
áldozatainak emlékére. Békésen a megemlékezést a Békési Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Békés Város Önkormányzata és az MPE Országos Cigánymisszió 
közösen szervezte. Beszédet mondott Izsó Gábor polgármester, Mucsi András az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Balog Krisztián a Békési Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A megemlékezést közös mécses gyújtás zárta. 

10. 2012. augusztus 3-án tartotta a Békési Múzeumbarátok Köre soron következő 
taggyűlését. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 
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11. 2012. augusztus 4-én tartotta hivatalos megnyitó ünnepségét a XXII. Nemzetközi 

Csuta Művésztelep a békési Bolyai utcai alkotóházban. A megnyitón Izsó Gábor 
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen jelen volt Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. 

12. 2012. augusztus 11-én hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Békési 
Múzeumbarátok Köre a II. Békési Tarhonyanapot a Tájházban. Az eseményt Izsó 
Gábor polgármester nyitotta meg. 

13. 2012. augusztus 12-én tartotta Békés Város Önkormányzata Sportévkönyv avatási 
ünnepségét az Erzsébet-ligetben. A korábban kihelyezett Sportévkönyvre most öt 
kiemelkedő sportvezető és négy kimagasló sportoló neve került fel. Az ünnepséget 
Izsó Gábor polgármester nyitotta meg, ünnepi köszöntő beszédet mondott Vámos 
László tanácsnok. Az eseményen jelenvolt több önkormányzati képviselő is. 

14. 2012. augusztus 16-án köszöntötte Izsó Gábor polgármester Herczeg Gábornét, 
Tyukodi Gábort és Tarapcsik Gyula Sándornét, 90 éves szépkorúakat. 

15. 2012. augusztus 20-án Szent István Király Ünnepén idén is városi ünnepséget 
rendezett önkormányzatunk a Királyok Kapuja emlékműnél. Az állami ünnepen 
Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselő mondott beszédet. Az ünnepségen az 
egyházak vezetői megáldották az új kenyeret. 
2012. augusztus 22-én tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás. Az ülésen 
többek között döntés született arról, hogy a Társulás a Vidékfejlesztési Minisztérium 
„Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 
települési és térségi fejlesztések támogatására” kiírt projekt felhívására benyújtja 
pályázatát. A választható célterületek közül a térségi tanyafejlesztési programok 
kidolgozását pályázza meg a Társulás. Ez konkrétan Békés, Mezőberény, Tarhos, 
Murony és Kamut településeit érinti. A projekt összköltsége 2.115.820 forint és mind 
összesen tíz százalékos saját erőt kell majd hozzá tennie a szervezetnek, ami 211.582 
forintot jelent. 

16.  Békés Város Képviselő-testülete 424/2011. (XII. 23.) határozatával egyetértett azzal, 
hogy a Békési Kistérségi Társulás az általa pályázati úton létrehozott szélessávú 
informatikai hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan az Antenna Hungária Zrt-vel 
bérleti szerződést kössön. A Képviselő-testület az Antenna Hungária Zrt-vel korábban 
megkötött haszonbérleti szerződéstől való elállás feltételeként szükséges összeg 
lakosságszám alapján Békés településre eső arányos részét a 2012. évi 
költségvetésében – mint a Békési Kistérségi Társulás költségvetésébe történő többlet 
tagdíj befizetést, maximum bruttó 25 millió Ft összegig – vállalta biztosítani. A 
Testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges 
intézkedéseket – benne anyagi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatok 
megtétele –, figyelemmel az 1. pontban foglalt összeghatárra, megtegye. Tájékoztatom 
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lakosságszám alapján Békésre eső költség 
végleges összege 22 834 439,- Ft, melynek a Békési Kistérségi Társulás részére 
történő elutalásáról legkésőbb 2012. augusztus 25-ig kell gondoskodni. 2012. 
augusztus 23-án elutalásra került az összeg. 

17. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa 4/2012. (I. 10.) sz. határozatában jelölte meg az egyes 
településeket érintő befizetési kötelezettségeket, amelyek a hálózatátadás időpontjában 
az Antenna Hungária Zrt-t megillető kifizetés (haszonbérleti díj időarányos része + 
saját beruházás megvásárlása) fedezetéül szolgál. A szerződéskötés elhúzódása miatt 
ezek az összegek változtak, ezért új felosztás készült.  
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Békés Város Önkormányzata vállalta, hogy a kistérségi informatikai hálózattal 
kapcsolatos, Antenna Hungária Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés 
megszüntetéséből eredő önkormányzati fizetési kötelezettség ügyében átvállalja 
Tarhos Község 991.280,- Ft és Köröstarcsa Község 3.011.039,- Ft fizetési 
kötelezettségét. Ennek fejében Tarhos Község vállalta, hogy a részére megállapított 
2,29 % tulajdonrészből 50 % -ot (azaz 1,145 %-ot), Köröstarcsa Község pedig 6,97 % 
tulajdonrésznek 33,98 %- át (azaz 2,3688 % tulajdonrészt) átadja Békés Város 
Önkormányzatának. Az önkormányzatokkal a megállapodások megkötésre kerültek, 
valamint a Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képező kistérségi informatikai 
hálózat - esetleges, a társulás tagjai közötti - vagyonmegosztása esetén Békés Város 
Önkormányzata tulajdonrésze az átadott tulajdonrészekkel emelkedik. Tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átvállalt 4.002.319,- fizetési kötelezettség Békési 
Kistérségi Társulás részére történő elutalásáról legkésőbb 2012. augusztus 25-ig kell 
gondoskodni. 

18.  A Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program 12.0 előkészítésével 
összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló  177/2012.( VII.26.) 
kormányrendelet alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá 
tartozó több háttérintézményt összevonnak. Ennek megfelelően a Wekerle Sándor 
Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalra változik. A Wekerle Sándor Alapkezelő emberi erőforrások miniszterének 
hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással és alapító okirat módosításával 
átkerülnek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez, melynek neve augusztus 16. napjától 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőre változik. Ez látja el az emberi erőforrások 
minisztere által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű 
előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő 
felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat – közöttük feltehetően a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot is. Az átadás-átvétel jelenleg zajlik, így a pályázat kiírására még 
nem került sor, ezért nem kerül –a munkatervben szereplő- napirend megtárgyalásra. 

 
 
 
 
Békés, 2012. augusztus 24. 

Izsó Gábor 
polgármester 








