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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2016. február 29.-i ülésére 
 

1. 2016.01.21-én lengyel testvértelepülésére, Myszków-ba látogatott Békés Város 

Önkormányzatának delegációja a Város Promótere díjátadó gálára. A hivatalos 

részvétel részeként megállapodás született a békési és a lengyel néptánccsoportok 

partnerségének folytatására és a gyermek labdarúgó csoportok találkozására. A 

Békésről utazó csoportot Kálmán Tibor alpolgármester képviselte, aki először tett 

személyes látogatást a sziléziai városba. 

2. 2016.01.22-én a Magyar Kultúra Napjának ünnepi megnyitóját a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskolában rendezték meg. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Izsó Gábor 

polgármester, aki a rendezvényen köszöntötte a jelenlévő színes diplomás pedagógusokat: 

Bíró Attilánét és Takács Istvánnét. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tanulói és tanárai együtt ünnepelték a Magyar Kultúra Napját. Deákné 

Domonkos Julianna - az intézmény vezetője – köszöntőjével megnyitotta az ünnepséget. 

3. 2016.01.22-én a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolnatermében is 

megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról. Ünnepi köszöntőt mondott Békés Város 

Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke. 

4. 2016.01.26-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Békés megyei 

polgármesteri fórumot tartott Vésztőn. A szakmai napon Izsó Gábor polgármester vett 

részt. 

5. 2016.01.26-án rendezték meg Gyulán a „A legszebb konyhakertek”- Magyarország 

legszebb konyhakertjei 2015. évi Évértékelő - 2016. évi Programhirdető rendezvényét, 

melyen Izsó Gábor polgármester és Takács Tímea programfelelős vehette át a Békés 

Város Önkormányzatának 2015. évi elvégzett áldozatos munkájáért szóló elismerést. 

6. 2016.01.27-én a Békés-tarhosi Zenei Napokkal kapcsolatosan megbeszélést tartott a 

Polgármesteri Hivatalban Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke, a Békés-tarhosi Zenebarátok Körének elnöke Farkas Lászlóné, 

alelnöke Béres Károly, Koszecz Sándor a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 

igazgatója, a Gemma Cégcsoport képviselői, valamint Békés Város Önkormányzata 

képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester. 

7. 2016.01.30-án rendezték meg 14. alkalommal a Keresztény Értelmiségiek 

Szövetségének jótékonysági bálját, melyen a polgármester és több önkormányzati 

képviselő jelen volt. 

8. 2016.02.01-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelő 

igazgatósági tiszti értekezletet tartott, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt. 
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9. 2016.02.03-án a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rendezte meg a „Két keréken a 

Körösök völgyében” című konferenciát, melyen Izsó Gábor polgármester, Kálmán 

Tibor alpolgármester és Földesi Boglárka pályázatíró vettek részt. 

10. 2016.02.04-én a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlésének ülése került 

megrendezésre Orosházán. Az ülésen Ilyés Péter BKSZ Kft. ügyvezetője vett részt. 

11. 2016.02.04-én a KBC Nonprofit Kft. területfejlesztési konferenciát tartott a Békési 

Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az eseményen részt vettek a tagtelepülések 

képviselői és Békés város képviseletében Izsó Gábor polgármester. 

12. 2016.02.05-én rendezte meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium a 

Gombavató ünnepségét, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó 

Gábor polgármester mondott köszöntőt. 

13. 2016.02.07-én a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központban került megrendezésre a „Farsangi Forgatag” nevezetű rendezvény. Az 

eseményen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester 

mondott köszöntőt. 

14. 2016.02.08-án a KBC Nonprofit Kft. összegyűjtötte a térség TOP projektjeit. 18 

település egyeztetett a források minél hatékonyabb lehívása érdekében. Az egyeztető 

megbeszélésen részt vett Dankó Béla országgyűlési képviselő is valamint a 

projektekben dolgozó munkatársak. 

15. 2016.02.08-án, Sarkadon rendezték meg a Békés Megyei Hírlap AZ ÉV 

SPORTOLÓJA ÉV EMBERE 2015. ünnepélyes díjkiosztó gáláját. A Békési 

Tornaegylet Asztalitenisz Szakosztály Extraligás férfi csapata 3. lett a Békés Megyei 

Év Sportolója szavazáson, a csapat kategóriában. A rendezvényen Békés Város 

Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt. 

16. 2016.02.09-én a Békési Kistérségi Társulás soros ülést tartott, melyen Izsó Gábor 

polgármester vett részt. 

17. 2016.02.10-én tartották meg a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülését. Az eseményen Izsó Gábor polgármester 

vett részt. 

18. 2016.02.11-én adta át a városnak Barta István Zoltán a békési emberek által 9125 

madzag darabból összekötött gombolyagot a Barta Udvarban, melyen Izsó Gábor 

polgármester is jelen volt.  

19. 2016.02.12-én a Békés Megyei Önkormányzat szervezésében került sor Békéscsabán 

helyi foglalkoztatási együttműködések témában az első körös operatív egyeztetésre, 

melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester és két 

projekthez kapcsolódó szakértő munkatárs vettek részt. 
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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, Bánvég, Ibrány, Oncsa, Kerékpárutak, 

buszmegállók, Veres P. tér, Sportpálya, Petőfi u., Rákóczi u., Szarvasi u. , Párizs, Táncsics u., 

Kossuth u, Szarvasi, Ady, Csabai, Cseresznye u., főútvonalak mentén, Május 1 Park, Temető 

mellett, Drága u., Uszoda körül, Vásárszél u., Lengyel L., és bekötő utcái, Malomasszonykert, 

Dánfokon. 

A közútra belógó gallyakat levágtuk és elszállítottuk. Fák nyakazása: Karacs Teréz u., 

Dánfok, Csabai u., József Attila u. 

Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása 

kohósalakkal, hidegaszfalttal. 

A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. 

Padkáztunk: Petőfi u., Rákóczi u., Verseny u., Kossuth u., főtér, Ady E. u., Szarvasi u., Csabai 

u., Durkó u., Cseresznye u., Fáy u., Kőrösi Csoma Sándor u. területén. 

Piaci átjárónál járdaátrakás, útjavítás. Csabai u. kátyúk körbevágása, betonozása. 

Kátyúztunk: piaci parkolónál, Kölcsey u. területén. 

 

Csabai u. mederburkolt árok takarítása, Aknatakarítás a Bihari u., Vadvirág u., Erkel Ferenc 

u. Mederburkolt lapok takarítása: Móricz Zsigmond u., Gagarin u. A szivattyúk takarítása 

folyamatos volt mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák kialakítása. 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 

 
2016. február 17. 

 

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 kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat 

2016. 02. 10-én lezárásra került. 

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. 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. 
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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. 

6. 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. A záró elszámolási csomag 

benyújtásra került. 

7. 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. február 17. 

 

 

 

 

  Izsó Gábor  

 polgármester 

 


