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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2012. december 12-i ülésére 

 
1. 2012. október 19-én koszorúzással és ünnepi műsorral emlékezett meg Békés Megye 

Képviselő-testülete az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről kihelyezett 
ülésén, a Békéscsabai Jókai Színházban. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 
polgármester és Mucsi András Békés Megyei Képviselőt-testületének társadalmi 
megbízatású alelnöke, Békés Város Önkormányzatának oktatási, kulturális és sport 
bizottságának elnöke, önkormányzati képviselő. 

2. 2012. október 19-22. között rendezték meg idén az országos hírű Csabai 
Kolbászfesztivált. A rendezvénysorozat egyik napján Izsó Gábor polgármester hatfős 
csapattal készített hagyományos „békési ízesítésű” kolbászt. A gyúrócsapat tagjai közt 
tiszteletét tette John Griffin ausztrál nagykövet, Kónya István a Békés Megyei 
Közgyűlés alelnöke és Wichmann Tamás olimpikon, kilencszeres kenuvilágbajnok. 

3. 2012. október 23-án tartotta Békés Város Önkormányzata városi ünnepségét az 1956-
os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. Kis Eszter, a Békési 
Kistérségi Iskola igazgatójának 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, Tárnok Lászlóné jegyző és Mucsi András oktatási, kulturális 
és sport Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. 

4. 2012. október 27-én rendezte meg a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola jótékonysági bálját. Az eseményen Izsó Gábor polgármester mondott 
pohárköszöntőt. 

5. 2012. október 28-án rendezték meg a VIII. Fregolina Kupa Tánciskolás 
Táncversenyt. Az egész napos rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. Az 
eseményen önkormányzatunk nevében Vámos László tanácsnok, önkormányzati 
képviselő és Mucsi András oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, 
önkormányzati képviselő adott át díjat.    

6. 2012. október 29-én került sor a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
HURO/1001/008/113 kódszámú, HuRoBike Plan elnevezésű nyertes projektjének  
ünnepélyes szerződés aláírására. A dokumentumot Izsó Gábor polgármester, mint az 
egyesület alelnöke írta alá. 

7. 2012. október 30-án írták alá a Békési Járási Hivatal kialakításához szükséges 
megállapodásokat sajtónyilvános esemény keretein belül a Békés Megyei 
Kormányhivatal képviselői és az érintett települések képviselői Békés Városi 
Polgármesteri Hivatal Nagytermében. 

8. 2012. október 31-én a Belügyminisztérium Önkormányzati konferenciát szervezett 
Budapesten. A fórumon olyan aktuális témával foglalkoztak többek között mint  a 
jövő évi start mezőgazdasági közmunkaprogram illetve az önkormányzatok adósság-
konszolidációja. A konferencián részt vett Tárnok Lászlóné, jegyző és Samu Jánosné, 
köztisztviselő. 
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9. 2012. november 1-jén az I. és II. Világháborús hősök és áldozatok tiszteletére 
megemlékezést szervezett a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ. Az ünnepségen 
városunk nevében Izsó Gábor polgármester mondott megemlékező beszédet.  

10. 2012. november 2-án rendezte meg a Békési TE Asztalitenisz Szakosztály Molnár 
Sándor Amatőr Megyei Asztalitenisz versenyt a városi sportcsarnokban. Az eseményt 
Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

11. 2012. november 3-án tartotta Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége rendkívüli 
közgyűlését a Városháza Nagytermében. Az önkormányzatot Izsó Gábor polgármester 
megbízásából Mészáros Sándor ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális 
bizottság elnöke, önkormányzati képviselő képviselte. 

12. 2012. november 7-én került sor a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnökségi ülésére. Napirendi 
pontként a KEOP-7.1.1.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló II. 
fordulós pályázat részletes tartamának elfogadása szerepelt. Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2012. (XI. 5.) határozata alapján Békés a 
koncepciót nem fogadta el. 

13. 2012. november 7-én második alkalommal ismét Békésen került megrendezésre az 
Anyakönyvvezetők Dél-alföldi Regionális Szakmai Találkozója. A rendezvényen 
mintegy 105 anyakönyvvezető és közigazgatásban dolgozó köztisztviselő vett részt. A 
találkozón köszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés város polgármestere és Erdős 
Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.  

14. 2012. november 8-10 között rendezte meg a Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapításnak 460. évfordulójának 
alkalmából szervezett rendezvénysorozatot. Az első napon az ünnepi nyitó 
Istentiszteleten Izsó Gábor polgármester mondott köszöntő beszédet. 

15. 2012. november 9-én tartotta a Virágos Magyarországért Mozgalom a virágosítási, 
parkosítási és környezetszépítő versenyének díjátadását Hévízen. Békés városa idén a 
Szervező Bizottság elnöki különdíját kapta a város kategóriában. A különdíjat, egy 
Zsolnay porcelán vázát és az elismerő oklevelet idén Izsó Gábor polgármester 
képviseletében Turák Helga, a város főkertésze valamint Mester Péter, a Békési 
Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke vette át. 

16. 2012. november 10-én este rendezték meg a Református Bálat a Békési Galériában. 
Az eseményen Izsó Gábor polgármester mellett több önkormányzati képviselő is részt 
vett. 

17. 2012. november 11-én a tarhosi Szent Márton-napi rendezvényen, Molnár István 
őstermelő VI. kerület 14. szám alatti libás tanyáján tartott egész napos ünnepséget. A 
rendezvényt Izsó Gábor polgármester megbízásából Vámos László tanácsnok, 
önkormányzati képviselő nyitotta meg. 

18. 2012. november 14-én a polgármesteri hivatal ebédlőjében látta vendégül Békés 
Város Önkormányzata a ma már nyugdíjas egykori dolgozókat. A műsorral 
egybekötött rendezvényen Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 
köszöntötte az egybegyűlteket. 

19. 2012. november 15-én Fábián Lajosné és Török Gáborné 95 éves szépkorúakat 
köszöntötte személyesen Izsó Gábor polgármester. 

20. 2012. november 16-án temették el Pataki Istvánt, Békés Város egykori 
polgármesterét, önkormányzati képviselőt. Három cikluson keresztül 1994. december 
11. napjától 2006. október 1 napjáig, 12 évig polgármesterként irányította Békés város 
életét.  

21. 2012. november 19-én köszöntötte Izsó Gábor polgármester személyesen Balog 
Gáborné 90 éves szépkorút. 

22. 2012. november 20-án tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás. 
Fő napirendi pontként szerepelt az Iroda valamint a Társulás jövője is.  
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23. 2012. november 22-én ünnepelte a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
Dózsa utcai intézménye fennállásának 25. évfordulóját. A rendezvényt Izsó Gábor 
polgármester nyitotta meg. 

24. 2012. november 20-án a Békési Rendőrkapitányság Konzultációs Fórumot szervezett 
Békés Város közbiztonságával kapcsolatosan. Békés Város Önkormányzatát Balázs 
László a pénzügyi bizottság elnöke, önkormányzati képviselő képviselte. 

25. 2012. november 23-án Békés Város Önkormányzata és a Békés Megyei 
Intézményfenntartó Központ zártkörű lakossági fórumot szervezett az érintetteknek a 
Gorkij u. 7. szám alatti Lakásotthonnal kapcsolatosan, hogy a környéken élők 
problémáira megoldást találjanak. A konzultáción az önkormányzatot Izsó Gábor 
polgármester, dr. Farkas László aljegyző és Pocsaji Ildikó, önkormányzati képviselő 
képviselte. 

26. 2012. november 24-én tartotta az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete 
évértékelő közgyűlését a Békési Kistérségi Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 
Nagytermében.  Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Balázs László a 
pénzügyi bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. 

27. 2012. november 30-án megbeszélés formájában tájékoztatta a Kistérség vezetőit Kis 
Eszter, a Békési Tankerület igazgatója az iskola átadásával-átvételével kapcsolatosan. 
A békési önkormányzatot Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 
képviselte. 

28. 2012. december 3-án Szociálpolitikai Kerekasztal megbeszélést szervezett Békés 
Város Önkormányzata a szociális ügyekben érintett szervezeteknek a Polgármesteri 
Hivatal Kistanácskozó termében. Az ülést Izsó Gábor polgármester nyitotta meg, a 
megbeszélésen részt vett Tárnok Lászlóné jegyző is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 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. 

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 2012. november 21-én 
aláírásra került. Mostani feladatunk a közbeszerzési tanácsadó és a műszaki ellenőr 
kiválasztása. 

 4.      A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázatot nyert. Támogatási 
szerződés folyamatban van.  

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. 

 6.      A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére kiírt 
részvételi szakasza lezárult, a Strabag-MMl Kft, az SV Békés Konzorcium, az O-S-B 
Békés Konzorcium és a PÁ Békés Konzorcium lesz ajánlattételre felhíva. 

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. A hiánypótlást teljesítettük. Jelenleg még nincs 
eredmény. 

 
 
Békés, 2012. december 5. 
 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 

 
 



2012.10. havi teljes elszámolás 
 
 
 

Belvíz: 
Malomasszonykert: 433,5 m ásás, rézsűzés, járdalappal bélelés, betonnal 
kikenve, teteje 10 cm betonnal lezárva, 22 db támfalrakás   (150 x20 x70 cm) 
csőfektetés, 2 db aknabetonozás, helyszíni betonkeveréssel. Vízfogadó 
nagyárokba vízfogó készítése betonkoszorúval. 
Asztalos u- Maróköz:  belvíz elvezető gyűjtőárokhoz vezető út kirakása 
járdalappal, árokfenék kialakítása. 
Lengyel Lajos: Árokásás, rézsűzés, mederburkolás, teteje betonnal lezárva, 
423fm. 
Táncsics u: 100fm ásás, mederburkolás, betonozás. 
Magyar u: bejárókészítés, árokásás, rézsűzés. 
Tavasz u: befogadó csatornánál 2 db aknakészítése. 
Bélmegyeri u.: akna készítés a zsilipnél. 
Kasza u. zártcsatorna készítése, aknák készítése betonból. 
Petőfi u. 122 : zártcsatorna készítése 2 db aknával. 
Petőfi u.: zártcsatorna készítése árokásás,csőfektetés,betemetés,19db akna 
készítés, bejárók átvágása, csőcsere, föld tömörítése, helyreállítás. 
Szarvasi u: aknakészítése. 
Járdalap készítése:  5510 db, ebből   
Belvíz:  Kül- és belterületi csatornák melletti utak, csapadékelvezető árkok, 
befogadó csatornák, gyűjtő csatornák susnyózása, takarítása.( Csallóközi zá- 
Portározó, Puskaporos, Bánvégesi Záportározó 55000 m2). 
                                                         
Mezőgazdaság: 
 Betakarítás: 
zöldség,répa,káposzta,tök,paprika,paradicsom,burgonya,fűszerpaprika. 
Csemetekert rendezése, szabad területek rotálása, talajelőkészítés, trágyázás. 
 
 
Közút: 
  Bélmegyeri u. kátyúzás 20 tonna hidegaszfalt felhasználásával. 


