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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2012. október 26-i ülésére 
 

1. 2012. szeptember 21-én tartotta megemlékező ünnepségét a Békési Városvédő és 

Szépítő Egyesület a Széchenyi és a Kossuth szobornál. Békés Város Önkormányzata 

nevében koszorút helyezett el Tárnok Lászlóné jegyző és Mucsi András oktatási, 

kulturális és sport bizottság elnöke. 

2. 2012. szeptember 22-én rendezte meg az Reményhír Eötvös József Tagiskola 

ebédlőjében a Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédjét. Az eseményen részt 

vett Izsó Gábor polgármester. 

3. 2012. szeptember 24-én a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Nagytermében tartotta 

ülését a Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. Az ülésen Izsó Gábor 

polgármester köszöntötte a megjelenteket.  

4. 2012. szeptember 26-án rendezte meg a Bóbita Óvoda a Magyar Népmese Napját. 

Izsó Gábor polgármester egy mese felolvasásával kedveskedett a gyermekeknek. 

5. 2012. szeptember 26-án tartotta rendes taggyűlését a Békés Airport Kft. Az ülésen 

Izsó Gábor polgármester megbízásából Hidi József önkormányzati tanácsadó vett 

részt. 

6. 2012. szeptember 27-29 között városunk adott otthont a XVIII. Békési Népi 

Építészeti Tanácskozásnak. A kulturális központban megtartott előadások mellett az 

ország minden tájáról városunkba érkező szakemberek megismerkedhettek több 

környező település jellegzetességével is. A nagy sikerű rendezvényt az ICOMOS 

Magyar Nemzeti Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottsága rendezte. A rendezvény 

első napján Izsó Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket. 

7. 2012. szeptember 27-én én nyílt meg a Városháza emeleti folyosóján A 460 éves 

békési gimnázium nagy korszakai című 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. 

8. 2012. szeptember 28-án ünnepélyes keretek között adták át az uniós támogatással 

mintegy 700 millió forintból megvalósult Békés megyei AB EXPO épületét 

Békéscsabán. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

9. 2012. szeptember 28-án tartotta a Békési Kistérségi Óvoda Teleky utcai Tagóvodája 

a Mihály Napi vásárukat. Az önkormányzatot Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

képviselte. 

10. 2012. szeptember 29-én rendezte meg a Hetednapi Adventista Egyház Békési 

gyülekezete centenáriumi ünnepélyét. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor 

polgármester, Mucsi András oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke valamint 

Pocsai Ildikó önkormányzati képviselő. 

11. 2012. szeptember 29-én immár hetedik alkalommal rendezte meg a Nefelejcs 

Kulturális és Hagyományőrző Egyesület „Tökmulatság” nevű gasztronómiai 

rendezvényét. Hagyományosan a nap szinte minden programja a tök körül zajlott, idén 

a dió és a pulyka „csatlakozott” a rendezvény névadójához. A Tökmulatság kiállítását 

Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 
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12. 2012. szeptember 29-én rendezte meg a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 

hagyományos Sváb Bálját a Dübögő Étteremben. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor 

polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő is. 

13. 2012. október 1-jén a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezésében tartották 

meg az Idősek Világnapját. Az idős embereket Izsó Gábor polgármester köszöntötte. 

14. 2012. október 3-án Közéleti Klubot szervezett az MPE Országos Cigánymisszió, a 

Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Lungo Drom békési szervezete és a 

Reményhír Alapítvány melynek otthont a Reményhír Ház adott. Az est vendége Izsó 

Gábor polgármester volt.  

15. 2012. október 4-én került sor a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület éves rendes 

közgyűlésére. Az ülésen új felügyelő bizottsági tag választásra került sor valamint fő 

napirendi pontként szerepelt az egyesület elmúlt évi munkájáról szóló tájékoztató és 

beszámoló. A közgyűlésen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

16. 2012. október 4-én tartotta a békési „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú 

Egyesület hivatalosan az Állatok Világnapját a Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központban. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

17. 2012. október 4-én 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 és több 

önkormányzati képviselő. 

18. 2012. október 4-én A járási rendszer kialakítása, az önkormányzati és kistérségi 

feladatrendszer változásai 2012. címmel szakmai konferenciát tartottak Budapesten. A 

fórumon részt vett Dr. Farkas László aljegyző.  

19. 2012. október 5-én rendezte meg a Békési Kistérségi Óvoda Korona utcai 

Tagóvodája 18. születésnapi ünnepségét. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor 

polgármester. 

20. 2012. október 7-én a békési Piac téren rendezte meg a Békési Piacfelügyelet az Őszi 

Vásárt. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

21. 2012. október 9-én rendezték meg a Kállai Jenő Emlékversenyt a helyi sportpályán, 

melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg. Az esemény részt vett Vámos László 

tanácsnok és több önkormányzati képviselő.  

22. 2012. október 11-én köszöntötte Péter Mária Olga 90 éves szépkorút Izsó Gábor 

polgármester. 

23. 2012. október 12-én rendezte meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Jantyik utcai óvodája Őszünnepüket. Az 

eseményen jelent volt Izsó Gábor polgármester. 

24. 2012. október 13-án tartotta évértékelő ünnepségét a Békési Idősekért Alapítvány a 

Dübögő Étteremben. Az eseményen Izsó Gábor polgármester megbízásából Mészáros 

Sándor az ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottság elnöke vett részt. 

25. 2012. október 16-án került sor a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. soron 

következő Felügyelő Bizottsági ülésére az Inkubátorházban. Tájékoztató hangzott el 

többek között a hulladékszállítási közszolgáltatás beindításának tapasztalatairól.  

26. 2012. október 17-én a Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési Fórumot tartott a 

mezőberényi kulturális központban. A konferencián részt vett Tárnok Lászlóné jegyző 

és Sápi András oktatási referens. 

27. 2012. október 17-én rendezte meg a Szent Lázár Alapítvány és a mezőberényi 

Mécses Egyesület „A Viharsarok Kincsét kinccsé tesszük” címet viselő TÁMOP-

1.4.3-10/2-2F-2011-0044 kódszámú projekt nyitókonfeneciáját. A rendezvényen részt 

vett Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály osztályvezetője. 
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28. 2012. október 17-én tartotta utolsó rendes ülését a Helyi Védelmi Bizottság ezen 

felállással. 2013. január 1-től a védelmi bizottság elnöki feladatait a járási hivatal 

vezetője látja el. 

29. 2012. október 18-án köszöntötte a szépkorú 95 éves Nagy Sándornét és 90 éves 

Tarkovács Lászlónét Izsó Gábor polgármester. 

30. Békés Város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság októberi ülésén szerepelt 

munkatervben napirendként a Hulladék - és szennyvízgazdálkodásról szóló koncepció. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen előterjesztést a 

Hulladékgazdálkodási törvény kihirdetését és a hatályba lépését követően terjesztjük a 

Bizottság illetve a Képviselő-testület elé. 

31. Mucsi András képviselő úr, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke lemondott 

az október havi tiszteletdíjáról. Deákné Domonkos Julianna, bizottsági tag október 

havi tiszteletdíjáról lemondott.  
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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. 

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

című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunk szintén tartaléklistás.  

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. A támogatási szerződés megkötése folyamatban 

van, a kivitelezés jövő év februárjában kezdődik.  

4. A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázatot még nem bírálták el, a 

hiánypótlás teljesítve lett.  

5.  A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” pályázat 

kivitelezési közbeszerzési eljárása 2012. szeptember 17-én megindult, a beérkezett 

pályázatok elbírálásáról külön előterjesztés készült.  

6. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kiviteli közbeszerzési 

felhívása megjelent a Közbeszerzési Értesítőben.  

7. A Jantyik M. utca 21-25. szám alatti Városi Sportcsarnok használati melegvízellátó 

rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére (napkollektor), a 

tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos vízvételi lehetőség 

beépítésére pályázat még nem lett elbírálva. 

8. Nem lett elbírálva a térfigyelő rendszer, valamint a Békési Kistérségi Óvoda Békés, 

Baky utca 4. sz. alatti Központi Óvoda fűtéskorszerűsítésére, utólagos hőszigetelésére, 

nyílászárócseréjére és akadálymentesítésére pályázat sem. 

9. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben című a  TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú pályázatunk a Békési 

Kistérségre vonatozóan, bírálati szakaszban van.  

10. A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” 

című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat a módosított határidő előtt 

(október 15.) benyújtásra került. 

 

 

 

Békés, 2012. október 19. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 
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