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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2016. január 28-i ülésére 
 

1. 2015.11.25-én került sor a Társadalmi Megújulás Operatív program keretein belül 

megvalósuló „Remény-Híd” – a Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkóztatása című, TÁMOP-5.3.6.-11/-2012-0038 azonosítószámú projektjének 

záró rendezvényére Békés Város Önkormányzata, a Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigánymisszió, a Reményhír Alapítvány, valamint a Türr István Képző és 

Kutató Intézet szervezésében. A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Izsó 

Gábor polgármester. 

2. A Szent Lázár Alapítvány „Roma kultúra és hagyomány dióhéjban” elnevezésű 

pályázati programja keretében került megrendezésre 2015.11.27-én a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ klubtermében Balog 

Zsigmond kondorosi roma fafaragó népi iparművész és Lakatos Mihály mezőberényi 

kosárfonó zsűrizett munkáinak kiállítása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával megvalósuló rendezvényen Békés Város Önkormányzatának 

Képviseletében Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke vett részt. 

3. 2015.11.27-én a DAREH taggyűlés ülését tartották Orosházán. Békés Város 

képviseletében Ilyés Péter a Békési Kommunális és szolgáltató Kft. ügyvezetője vett 

részt az ülésen. 

4. 2015.11.27-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ kápolnaterme adott helyet a Békési Újság Kalendárium 2016 című kiadvány 

nagyközönség előtti bemutatójára. A Kalendárium idei összefoglaló témája: „Békés 

egykor – Békés ma”. A rendezvényen Szegfű Katalin, a Békési Újság Kalendárium 

szerkesztője köszöntötte a megjelenteket és mutatta be a kiadványt. Az eseményen 

Békés Város Önkormányzatának képviseletében részt vett Izsó Gábor polgármester, 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András az ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság elnöke, valamint Barkász Sándor önkormányzati képviselő.  

5. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

2015.11.28-án rendezte meg egykori igazgatója és matematika-fizika szakos tanára 

emlékére a Polgár Lajos Emlékversenyt. Az emlékverseny megnyitójának a békési 

református templom adott helyet, melyet Mucsi András az ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke nyitott meg. 

6. 2015.11.28-án Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete ebédet tartott az 

Eötvös József Általános Iskola ebédlőjében. Az ebéden Békés Város 
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Önkormányzatának képviseletében részt vett Balázs László a Pénzügyi bizottság 

elnöke. 

7. „Békés Advent” címmel békési intézmények és civil szervezetek az Úr eljövetelére 

hangolódva a négy adventi hétvégén ünnepváró programokra várták az érdeklődőket. 

2015.11.29-én advent első vasárnapján a Széchenyi téren megrendezett ünnepi 

rendezvényen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt. A Képviselő-testület tagjai 

közül az ünnepségen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Deákné Domonkos 

Julianna Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András az ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, valamint Barkász Sándor 

önkormányzati képviselő. 

8. 2015.11.30-án a Békési Galéria adott helyet a „Nem messze van ide Kalocsa…” 

címmel rendezett kiállításnak, melynek megnyitóján Izsó Gábor polgármester mondott 

köszöntő beszédet. A Mahovicsné Ladányi Anita és Mahovics Tamás 

viseletgyűjteményéből álló kiállítást Mlinár Péter, népi viseletkészítő és tervező 

nyitotta meg. A kiállítás megnyitóján Békés Város Képviselő-testületének tagjai közül 

részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság elnöke. 

9. Békés, Kossuth u. 4. szám alatt 2015.12.01-én ünnepélyes keretek között került 

átadásra a Békés Megyei Kormányhivatal Békés Járási Hivatala Integrált Kormányzati 

Ügyfélszolgálata, a Kormányablak. Az esemény meghívott vendége volt Lázár János 

miniszterelnökséget vezető miniszter. Az átadáson részt vett és beszédet mondott 

Gajda Róbert kormánymegbízott, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Békés város 

önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester. Békés Város képviselő-

testületének képviseletében a rendezvényen jelen volt még Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester, Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke és Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke. 

10. Testvérvárosunk meghívására 2015.12.03-12.06-a között Békés Város 

Önkormányzatának 4 tagú delegációja látogatott Gyergyószentmiklósra a Szent 

Miklós Napokra, ahol Nemzetközi konferencia keretében Izsó Gábor polgármester 

beszámolót tartott a Békésen megvalósult projektekről, jó gyakorlatokról a szociális 

gazdaság témában. Az önkormányzati delegáció tagjai voltak: Izsó Gábor 

polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző, Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke és 

Holopné Dr. Sztrein Beáta a Békési Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályvezető-

helyettese. A Szent Miklós Napokra meghívást kapott önkormányzati delegáció 

mellett a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar 40 fős csoportja is fellépett a 

rendezvénysorozaton, valamint Öreg Gábor vállalkozó is részt vett csapatával a 

gyergyószentmiklósi főzőversenyen.  

11. 2015.12.03-án Békéscsabán a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tantermében tartották 

a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Békés és Békéscsaba járáshoz 

tartozó településeken kijelölt közbiztonsági referensek , illetve helyetteseik részére a 

jogszabályban meghatározott feladatok eredményes végrehajtása érdekében 

összehívott koordinációs értekezletet. Az értekezleten Békés Város 

Önkormányzatának képviseletében Csarnai Mihály, a Polgármesteri Hivatal 

dolgozója, közbiztonsági referens vett részt.  
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12. 2015.12.06-án, advent második vasárnapján a Széchenyi téren megrendezésre került a 

Nefelejcs Egyesület szervezésében a második Adventi vásár. Az eseményen Deákné 

Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt. 

13. 2015.12.07-én Gyulán a Vigadóban tartották Magyarország - Románia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 záró konferenciáját. A Békési Kistérségi 

Társulás képviseletében Balog István irodavezető és Kiss Gábor pályázati referens 

vettek részt. 

14. 2015.12.07-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ kápolnatermében került sor Szerencsi Sándorné alkotó „Színek, formák, 

játéka című kiállításának megnyitójára. A kiállítást Mucsi András oktatási és kulturális 

tanácsnok nyitotta meg. 

15. 2015.12.09-én a Magyar Államkincstár sajtónyilvános esemény keretében rendezte 

meg a terület- és Településfejlesztési Operatív Program Információs Napot 

Békéscsabán, ahol lehetőség nyílt arra, hogy az Irányító Hatóság, a Közreműködő 

Szervezet és a jövőben i kedvezményezettek közösen tekintsék át az elkövetkezendő 

programozási időszak lehetőségeit. Az eseményen Békés Város Önkormányzatának 

képviseletében Gál András a Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályvezetője 

vett részt. 

16. 2015.12.09-én és 11-én tartották a békési Alapfokú Művészeti Iskola 

hangversenytermében az intézmény növendékeinek adventi hangversenyét. A 

hangversenyen Békés Város Képviselő-testületének képviseletében részt vett Deákné 

Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, a Dr. Hepp 

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.  

17. 2015.12.10-én két kilencven éves szépkorút köszöntött Békés Város 

Önkormányzatának nevében Izsó Gábor polgármester. Baji Jánosnénak és Mucsi 

Lajosnak otthonukban adta át a Magyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot. 

18. 2015.12.11-én tartotta felügyelőbizottsági ülését a Békési Kommunális és Szolgáltató 

Kft. Verseny utcai telephelyének ügyvezetői irodájában. A BKSZ-PLUSZ Kft. 2015 

01.01. és 2015.10.31. közötti időszakának áttekintése és a BKSZ PLUSZ Kft. és a 

Károlyi és Társa Kft. közötti ügyletek ismertetése voltak napirenden. Az ülésen részt 

vett Izsó Gábor polgármester és Balázs László a Képviselő-testület Pénzügyi 

Bizottságának elnöke. 

19. 2015.12.11-én került sor a „Hétkrajcár” Hétvégi Gyermekélelmezési Program 

adományozók és segítők tiszteletére rendezett karácsonyi ünnepségére a Békési 

Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az ünnepség keretein belül átadásra került Békés 

városának az a defibrillátor, mely az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete és a 

Viharsarki Motoros Baráti Társaság által szervezett madzagfalvi süteményakció során 

befolyt összegből került megvásárlásra. Az eseményen köszöntőt mondott és a 

defibrillátort Békés Város nevében átvette Izsó Gábor polgármester. Az ünnepségen 

Békés Város Képviselő-testületének képviseletében részt vett továbbá Deákné 

Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András 

az ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Balázs László a 

Pénzügyi Bizottság elnöke, Seres István képviselő és Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester. 
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20. 2015.12.12-én a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központban tartotta 

szalagavató ünnepségét. Az ünnepségen Békés Város önkormányzatának 

képviseletében részt vett Izsó Gábor polgármester. 

21. 2015.12.13-án, advent harmadik vasárnapján a Piacfelügyelet szervezte az Adventi 

vásárt. Köszöntőt mondott Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke. 

22. 2015.12.13-án a békési Piac téren került megrendezésre a Luca napi vásár. A Békés 

Város Önkormányzatának Piacfelügyelete által szervezett Luca napi rendezvényt 

Vidáné Endrődy Ildikó, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja nyitotta meg. 

23. 2015.12.15-én a Békési Polgármesteri Hivatal kis tanácskozótermében tartották a 

Békési Kistérségi Társulás soros ülését, ahol tájékoztató hangzott el a Társulás 2015. 

évi költségvetésének módosításáról és 2015. I-III. negyedévi teljesítéséről, a működési 

céltartalék egy részének felhasználásáról valamint térítésmentes eszközátadásról 

Murony Község Önkormányzatának. Az ülésen, mint a Békési Kistérségi Társulás 

elnöke részt vett Izsó Gábor polgármester. 

24. A már hagyományosnak számító Karácsonyi Kórusok Hangversenyét 2015.12.16-án 

rendezték meg a békési református templomban. A békési énekkarok, kórusok, 

dalkörök részvételével megrendezett hangversenyen részt vett Izsó Gábor 

polgármester, köszöntőt mondott Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, és Békés Város 

Képviselő-testületének több tagja is megjelent.  

25. 2015.12.17-én a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tornaterme adott helyet a Játékos 

sportverseny megyei fordulójának. A sportesemény vendége volt Kormos Mihály a 

Békés Megyei Diáksport új elnöke. Békés Város Képviselő-testületének 

képviseletében Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

vett részt. A rendezvényt Kálmán Tibor a Polgármesteri Hivatal sportreferense nyitotta 

meg.  

26. 2015.12.17-én tartották Békéscsabán a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás soron következő elnökségi, majd azt követően Társulási 

Tanács ülését. A 2015.évi költségvetés előirányzat 1. számú módosítása, a 2016. évi 

működési hozzájárulás, projekt lebonyolítási díj és a 2016. évi költségvetés tervezet 

elfogadása voltak napirenden, valamint tájékoztató hangzott el a Békés megyei 

Ivóvízminőség-javító Program aktuális állásáról. Az elnökségi-, illetve a Társulási 

Tanács ülésén Békés Város Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor 

polgármester vett részt. 

27. 2015.12.17-én Békéscsabán a Békés Megyei Önkormányzat szervezett workshop-ot 

Békés megye komplex felzárkóztatási programjának kidolgozása témában. Barna 

Barbara a Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályvezető-helyettese és Földesi 

Boglárka a Békési Polgármesteri Hivatal pályázati referense képviselték Békés Város 

Önkormányzatát az eseményen. 

28. 2015.12.17-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központban tartották a Békés Város Önkormányzata és a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ szervezésében megrendezésre került Karácsonyi Ünnepséget. Az 
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ünnepségen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester, ahol 140 tartós 

élelmiszercsomag került kiosztásra a rászorulóknak. 

29. 2015.12.20-án, advent negyedik vasárnapján a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

szervezésében valósult meg a városi adventi koszorú negyedik gyertyájának 

meggyújtása. A Széchenyi téren megrendezett ünnepi rendezvényen a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége képviseletében Dr. Pálmai Tamás alpolgármester mondott 

köszöntőt. Békés Város Önkormányzatának képviseletében az ünnepségen részt vett 

Izsó Gábor polgármester és Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke. 

30. 2015.12.21-én a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 20 éves megalakulásának 

alkalmából rendezett ünnepséget, melynek helyszíne a békési Nagyház Pince Borozó 

volt. A rendezvényen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor, 

a Polgármesteri Hivatal sportreferense vett részt. 

31. 2015.12.22-én Békésen, a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán tartottak ebéddel 

egybekötött karácsonyi ünnepséget. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott 

Izsó Gábor polgármester.  

32. 2015.12.31-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására Izsó 

Gábor polgármester pezsgőbontással egybekötött óévi köszöntőn vett részt a Békési 

Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Petőfi utcai székhelyén. 

33. 2016.01.02-án a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központban került sor a hagyományos „B.Ú.É.K” BÉKÉS! 2016” - Újévi koncertre a 

Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a Grácia Mazsorett Csoport, a Fregolina 

Társastánc Klub, valamint énekesek és szólisták közreműködésével. A koncerten 

Újévi köszöntőt mondott Izsó Gábor Békés Város polgármestere, pohárköszöntőt 

mondott Dr. Pálmai Tamás alpolgármester. 

34. 2016.01.06-án Szegeden a Gál Ferenc Főiskolán megrendezésre került a „Vízkereszti 

Koncert”. Az eseményen Békés Város Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor 

polgármester vett részt. 

35. 2016.01.09-én rendezték meg Békésen a Jövő Bajnokai Program januári felmérőjét a 

Békési Uszodában. Az eseményen Kálmán Tibor alpolgármester vett részt. 

36. 2016.01.09-én tartotta meg Gyula Város Önkormányzata az „Újévi Polgármesteri 

Fogadást”, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt. 

37. 2016.01.12-én a Polgármesteri Hivatal adott helyet a Diákpolgármester választással 

kapcsolatos ügyek megtárgyalására. Márciusban tervezik a Diákpolgármester 

választást megrendezni. A megbeszélésen Békés város általános iskoláinak és 

középiskoláinak képviselői, Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony, a Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató asszonya és 

Kálmán Tibor alpolgármester vettek részt. 

38. 2016.01.13-án a KBC Nonprofit Kft. egyeztetést hívott össze annak érdekében, hogy 

elkezdődhessenek a TOP-os forrásokból tervezett fejlesztések és a pályázatok 

előkészítései. A Mezőberényben megtartott megbeszélésen részt vettek Murony, 

Kamut, Mezőberény, Csárdaszállás polgármesterei, valamint Izsó Gábor Békés város 

polgármestere Gál András műszaki osztályvezetővel. 
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39. 2016.01.14-én TOP-os pályázati felhívásokkal kapcsolatosan a Békés Megyei 

Önkormányzat tájékoztató fórumot szervezett, amelyen Izsó Gábor polgármester és 

Barna Barbara műszaki osztályvezető helyettes is jelen volt. 

40. 2016.01.14-én a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közgyűlést 

tartott az egyesület székhelyén, Békéscsabán. A közgyűlésen Kálmán Tibor 

alpolgármester vett részt. 

41. 2016.01.15-én a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület TOP-os 

fórumot tartott Békéscsabán. Az eseményen Békés Város Önkormányzata 

képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt. 

42. 2016.01.15-én a városháza nagytermében tízedik alkalommal került megrendezésre a 

helyi vállalkozóknak és az intézmények vezetőinek adott, hagyományos „Újévi 

Fogadás”. Az ünnepségen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester, 

pohárköszöntőt mondott Dr. Pálmai Tamás alpolgármester. Az ünnepség színvonalát 

Nagy Ivett, békési származású hegedűművész és ifj.Mahovics Tamás, néptáncos 

emelték műsorukkal. 

43. 2016.01.19-én a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás megtartotta soros 

ülését, melyen Izsó Gábor társulási elnök vett részt. A társulás megtárgyalta az 

intézményi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok módosítását. 
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 A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a 

Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról 
 

Szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, válogatunk a Szarvasi úti telephelyünkön, melyet 

a helyi sajátosságokra épülő startmunkaprogram keretében végzünk. A program feladata a 

zsákok legyártása is. 

A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink, 

szerszámaink karbantartását, javítását. 

Hó és síkosság mentesítés elvégzése a város egész területén. 

Illegális startmunkaprogramunkban vállaltuk, hogy 15 fő a városban, illetve a 

peremkerületekben szedi az illegális hulladékokat. Kerékpárral, műanyag zsákokba gyűjtenek 

mintegy 15-20 zsák szemetet naponta. Munkájuk folyamatos. :  Szarvasi út, Csabai 

kerékpárút, peremkerületek: Újváros, Malomvég, Oncsa, Kerékpárutak, buszmegállók, Veres 

P. tér, Sportpálya, Petőfi u., Rákóczi u., Szarvasi u. , Párizs, Táncsics u., Kossuth u, Szarvasi, 

Ady, Csabai, főútvonalak mentén, Május 1 Park, Temető mellett, Drága u., Uszoda körül, 

Vásárszél u., Lengyel L., és bekötő utcái, Malomasszonykert, Dánfokon. A Szarvasi úti 

telephelyünkön a szelektíven gyűjtött műanyag flakonokat, pet palackokat válogattuk, 

tisztítottuk, tovább feldolgozásra előkészítettük.  

Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása 

kohósalakkal, hidegaszfalttal. 

A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. 

Padkaföld elhordása: Veres Péter tér, Kőrösi Csoma Sándor u., Bartók Béla u., Bocskai u., 

Hunyadi u. területén. 

Padkáztunk: Ady Endre u., Fáy u., Táncsics Mihály u., Dánfokon, Liliom u., Kossuth u., 

Kőrösi Csoma Sándor u., Rákóczi u., Szarvasi u., Petőfi Sándor u., Teleky u., Szabadkai u., 

Veres Péter téren, Durkó u., Csíkos u., Fábián u., Csabai u., Fábián u., kerékpárutak mentén. 

Kecskeméti utcán járdalapokat raktunk le, Malomasszonykertben és a Szabadkai utcán 

járdaátrakás, törött lapok cseréje történt, Járdáztunk a Teleky utcán, és a Dió utcán. 

Kátyúztunk kohósalakkal Szarvasi u., Lánc u., Borosgyán u., Jókai u., Szabadkai u., Korona 

u. Gyékény u., Fáy u., Hunyadi u., Teleky u. 

Felhízott padkaföld lenyesése: Szabó Dezső u., Kőrösi Csoma Sándor u., Dánfok, Keserűsor 

u., Sas u., Ótemető u., Katona u., Kikötő u., Bánát u., Görbe u. területén. 

 

Lenkei és Tóth utcán átereszek takarítása, belvízszivattyúk takarítása, Polgármesteri 

Hivatalnál szennyvízakna mosatása, Váradi u. végén zártcsatorna tisztítása. Rákóczi utcán 

aknamagasítás történt, Korona utcán áteresz felszedése, szintre rakása volt. Templomköznél 

áteresz rács takarítása. Asztalos kútnál és Cigányvízládánál kézi szivattyúzás. 

Csapadékelvezető árok fenekelése, rézsüzése. A szivattyúk takarítása folyamatos volt mint 

esős napokon a vízleengedés a városban. 

 

Adventi rendezvényre (Széchényi tér) sátrak, padok, asztalok ki és visszapakolása. 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 

 

 
1. 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 

pályázat záró kifizetési kérelme 2015. 12. 29-én benyújtásra került. 

2. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés 

város intézményeiben” című pályázatunk támogatást kapott, a támogatási szerződés 

megkötésre került. A kivitelező a Békés-Vill Kft. és a Proszerv Kft. konzorciuma. A 

kivitelezés a Polgármesteri Hivatal főépületének kivételével befejeződtek. A záró 

helyszíni ellenőrzés október 7-én megtörtént, a pályázat lezárásáról még nem érkezett 

értesítés. 

3. A KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

pályázati felhívásra nyújtott be projektelképzelést az önkormányzat. A pályázat 100 %-os 

támogatási intenzitású. Jelen projekt részeként a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Békés, József Attila u. 12. számú épületén kerül 

elhelyezésre maximum 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer. A megpályázott összeg 

bruttó 47 730 609 forint. A támogatói döntést 2015. január 21-én megkaptuk, viszont a 

támogatási összeg 34.495.579,-Ft. Az 500.000,-Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részt 

az önkormányzat vállalta, a támogatói okiratot 2015. május 12-én megkaptuk. A 

beruházás befejeződött, a záró ellenőrzésre 2015. november 26-án került sor. 

4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Városi épített örökség megőrzése 

Kódszám: HU07PA16-A1-2013 felhívásra (Norvég Alap) a Békés, Jantyik Mátyás utca 5. 

sz. ingatlan felújításával nyújtottunk be pályázatot. A felújítási költség összesen bruttó 

230.000.000,- Ft, a 95%-os mértékű igényelt támogatás bruttó 218.500.000,- Ft, az 5% 

saját erő mértéke bruttó 11.500.000,- Ft. Magyarország és Izland, a Liechtensteini 

Hercegség, illetve a Norvég Királyság közötti tárgyalások kedvező fejleményeként az 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok folytatása mellett döntöttek a tárgyaló 

felek. A folytatás minél gördülékenyebb előkészítése érdekében a Végrehajtó Ügynökség 

bevonásával egy felmérés készült, amely eredményeként a felek döntést hoznak a 

Finanszírozási Mechanizmusok egyes fejlesztési programjainak folytatásáról, esetleges 

módosításáról, adott esetben végleges megszüntetéséről. A felmérés a Finanszírozási 

Mechanizmusok pályázati kiírásain részt vevő pályázók bevonásával történt meg és célja 

annak meghatározása, hogy a benyújtott, de el nem bírált pályázatok közül melyek azok, 

amelyek változatlanul megvalósíthatóak az eredeti pályázati anyagban foglaltak szerint. A 

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. felé nyilatkoztunk a 

pályázat fenntartásáról. 

5. A Belügyminisztérium második körben támogatta a közbiztonság növelését célzó 

önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkat. 8 db kamera 

telepítéséra fog sor kerülni ez év végéig. Az összköltség 4.671.319,-Ft, a támogatás 
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3.644.969,-Ft, a saját erő mértéke 1.026.350,-Ft. A kamerahelyek: Széchenyi tér-Múzeum 

köz 2 db, Dübögőnél 1 db, Turul patikánál 3 db, Malom-Petőfi u. sarkán 1 db, Királyok 

kapujánál lévő gyalogátkelőhelynél 1 db. A támogatási szerződést megkötöttük, a 

támogatási részt átutalták, a projekt befejeződött, az elszámolást 2015. november 25-én 

megküldtük. 

6. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által meghirdetett „ A nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívás II.számú 

célterületre 2638-as azonosítószámmal. 

Támogatás mértéke: 100%-os 

Igényelt támogatás: 1.999.600.- 

Finanszírozás módja: Egyösszegű előleg-finanszírozás 

Megvalósítás tervezett időszaka: 2015.01.06-2015.07.31. 

A II. számú támogatási cél: A meglévő helyi (települési, fővárosi kerületi, tájegységi) 

értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével 

és/vagy az említett értékek megismerését célzó bemutatóterek kialakításával. 

A pályázat célja: A Békés-tarhosi Zenei Napok népszerűsítése. Ennek érdekében a 

pályázat keretein belül készülnek kiadványok, plakátok, cikkek. Gyermekek és diákok 

részére táborok, kurzusok és egyéb interaktív foglalkozások.  A fesztivál ideje alatt 

megrendezésre kerül az értéktárban lévő nemzeti értékekre épülő kiállítás, melynek fő 

célja a helyi hagyományok ápolása, bemutatása. 

2015. április 30-i keltezéssel kaptuk meg a támogatási döntésről szóló értesítést. A 

pályázott teljes összeget jóváhagyták, azaz 1.999.600 Ft-ot. 

A beszámoló beküldése megtörtént. 

7. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

pályázatot nyújtottunk be a Jantyik u. 21-25. alatti önkormányzati tulajdonú és 

üzemeltetésű konyhaépület külső nyílászáró cseréjére, napkollektoros HMV rendszer 

kiépítésére, eszközök beszerzésére. A beruházás bekerülési költsége bruttó 24.226.776,-

Ft, a megpályázott támogatás bruttó 23.015.437,-Ft, mely az összes költség 95 %-a. Békés 

Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 1.211.339,-Ft önerőt (5 %) a 

fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázatot elbírálták, nem támogatott. 

8. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra pályázatot nyújtottunk be és a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöli meg. A beruházás bekerülési 

költsége bruttó 20.425.355,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 15.000.000,-Ft, mely az 

összes költség 73,44%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 

5.425.355,-Ft önerőt (26,56 %) a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások 

keretéből biztosítja. A pályázatot elbírálták, nem támogatott. 

9. Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtottunk be Óvodai, iskolai 

és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 

(továbbiakban: sportfejlesztés) pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám alatti 
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sportcsarnok tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli meg. A beruházás bekerülési 

költsége bruttó 17.441.052,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 14.824.894,-Ft, mely az 

összes költség 85%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 

2.616.158,-Ft önerőt (15%) a fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázat nem 

támogatott. 

10. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-4.10.0/U kódszámmal „Helyi 

költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia 

igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című pályázati felhívást 

jelentetett meg, melyre a békési uszoda energetikai korszerűsítésével pályázatot 

nyújtottunk be. („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- 

és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” 

című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő 

előzetes nevesítésről, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez 

történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. 

évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 1. mellékletében Békés Város 

Önkormányzata nevesítésre került kiemelt projektként. A pályázat támogatásban részesült, 

a támogatási szerződést 2015. november 12-én aláírtuk. 

11. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatására a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0024 azonosító számú 

fejlesztéssel. A BM EU önerő alapból igényelt támogatás 21.788.773,-Ft, melyhez a 

szükséges önerőt 21.788.773,- Ft Békés Város Önkormányzata a költségvetési 

rendeletének Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint 

projektekhez történő hozzájárulások keretéből biztosította. A pályázat 21 788 773,- Ft 

támogatásban részesült. 

12. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületére benyújtott (zártkerti fekvésű 

földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során 

közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy 

telepítésre) egyedi támogatási kérelmünk a földművelésügyi miniszter döntése alapján 

bruttó 6.000.000,-Ft támogatásban részesült. 

 

 

 

Békés, 2016.01.18. 

 

 

 

 

  Izsó Gábor  

 polgármester 

 


