Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2016. április 28-i ülésére
1. 2016.03.22-én a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közgyűlést
tartott, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Földesi Boglárka
pályázatíró vett részt.
2. 2016.03.22-én a BKSZ Kft. Felügyelő Bizottsági ülést tartott, melyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.
3. 2016.03.24-én a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlést tartott, melyen Ilyés
Péter, a BKSZ Kft. ügyvezetője vett részt.
4. 2016.03.30-án a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési
Bizottságának „Geotermikus energiák Békés megyei hasznosítási lehetőségei” című
konferenciáján Békés Város Önkormányzata képviseletében Csarnai Mihály műszaki
osztály köztisztviselője vett részt.
5. 2016.03.31-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium végzős 12.A osztálya a
Polgármesteri Hivatalban ismerkedett az önkormányzat és a hivatal munkájával Mucsi
András, az iskola történelem szakos tanárának szervezésében. A végzősök "élesben"
szereztek ismereteket az önkormányzatnál, ahol Izsó Gábor polgármester és dr. Tari
Béla aljegyző mutatta be az önkormányzatiságot és a helyi viszonyokat. Rögtönzött
testületi ülésen ismerkedhettek a képviselő-testület tevékenységével, ahol a képviselők
és szakértők szerepét a gimnazisták vették át.
6. 2016.04.01-én a tanyafejlesztési program keretében a zártkertekben százhetven
őshonos gyümölcsfacsemetét ültettek el, amelyben a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény diákjai is nagy részt vállaltak.
7. 2016.04.01-én a száz éve született Gulyás György zenepedagógus, karnagy, a tarhosi
énekiskola alapítója tiszteletére avattak emléktáblát Bélmegyeren, az általa alapított
elemi iskola falán. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester vett részt.
8. 2016.04.05-én a KBC Nonprofit Kft. informális taggyűlést, majd felügyelő bizottsági
ülést tartott, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.
9. 2016.04.06-án a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás megtartotta a soron
következő közgyűlését, melyen Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző
vettek részt.
10. 2016.04.06-án tartotta a KÉSZ békési szervezete a KÉSZ által alapított SURSUM
CORDA DÍJ átadási ünnepségét, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében
Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő
vettek részt.
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11. 2016.04.07-én a BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság taggyűlést tartott, melyen Békés Város Önkormányzata
képviseletében Izsó Gábor polgármester vett részt.
12. 2016.04.07-én megtartotta a BKSZ Plusz Kft. közgyűlését és felügyelő bizottsági
ülését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
13. 2016.04.08-án Tóth Tibor tűzoltó, dandártábornokká nevezésén vett részt Izsó Gábor
polgármester.
14. 2016.04.08-án került megrendezésre az Aranykosár a Gyermekekért Alapítványi
Bálja, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester,
Kálmán Tibor alpolgármester és Dr. Pálmai Tamás alpolgármester vettek részt.
15. 2016.04.12-én tartotta meg a Békési Kistérségi Társulás a soron következő ülését.
16. 2016.04.12-én a Békési Önkormányzati Tűzoltóság megtartotta a következő
közgyűlését és felügyelő bizottsági ülését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt
vett.
17. 2016.04.13-án Békés Város Önkormányzata soron kívüli Pénzügyi Bizottsági ülést,
majd soron kívüli Képviselő-testületi ülést tartott.
18. 2016.04.13-án a Békés Járási Helyi Védelmi Bizottság I. félévi soros ülését tartotta
meg, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Csarnai Mihály a műszaki
osztály köztisztviselője vett részt.
19. 2016.04.14-én rendezték meg a GINOP 5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
program nyitórendezvényét Békéscsabán, melyen Békés Város Önkormányzata
képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.
20. 2016.04.14-én került megrendezésre a Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájában a
Cigánykerék Projekthét megnyitója, melyen Békés Város Önkormányzata
képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester volt jelen.
21. 2016.04.14-én a megyei közmunkaprogramba vállalt kendermag termesztéssel
kapcsolatban termelési bemutatót tartottak Csorváson, ahol többek között a talajelőkészítés és vetés szakmai technikai lebonyolításának bemutatására került sor. A
bemutató keretein belül Gajda Róbert kormánymegbízott sajtótájékoztatót tartott.
Békés Város Önkormányzata képviseletében Takács Tímea programfelelős vett részt a
rendezvényen.
22. 2016.04.15-én Békés várossá nyilvánításának 43. évfordulójának alkalmából került
sor Békés város kiválóságainak elismerésére. A kulturális központ színháztermében
tartották azt az ünnepi képviselő-testületi ülést, amelyen a „Civilek a Városért”, a
„Békés Városért” kitüntetések valamint a „Békés Város Díszpolgára” és „Az Év
Békési Sportolója” elismerő címek kerültek átadásra. Az ünnepségen a megválasztott
diákpolgármester és diák-alpolgármester hivatalosan is beiktatásra kerültek.
23. 2016.04.16-án az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akcióinak mintájára tavaszi
nagytakarítási akciót szervezett Békés Város Önkormányzata valamint a Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft. a Dánfoki Üdülőközpontban. A rendezvényt
megnyitotta Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor
alpolgármester.
24. 2016.04.16-án Tücsök Találkozót szervezett a békési Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a megyében tanuló –elsősorban- hegedűs
2

növendékek részére. Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos
Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt a rendezvényen.

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 telephelyünkön megkezdtük a betonelem gyártását is.
A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink,
szerszámaink karbantartását, javítását.
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 Dánfok, Május 1 park, Vásárszél
u., Bánvég, Tavasz u., Károlyi u., Petőfi u., Rákóczi u., Kossuth u., Táncsics Mihály u.,
Hatház, Szarvasi u., Veres Péter tér, Hőzső u., Szigetvári u., Vasútsor, élővíz csatorna
partjánál, kerékpárutak mentén, temetők körül, buszmegállók területén
A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a
főtéren, Csabai u., Rákóczi u., Kossuth u., Szarvasi u., Verseny u., Cseresznye u., Petőfi u.,
József Attila sétány, Vásárszél u., Fáy u., Veres Péter tér, Fábián u., Karacs Teréz u., az Ady
utcán, Ady tömbbelsőket is levágva, a városi záportározók körül, a szivattyúházak körül, a
piac körül, az élővíz csatorna mindkét partján. A város nagyobb egybefüggő területein a
kaszálást pronarral végeztük. A közútra belógó gallyakat levágtuk és elszállítottuk. Fák
nyakazása: Szarvasi u., Dánfok
Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda
javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: Kossuth u., Csíkos u., Fábián u., Cseresznye u., Csabai u., Petőfi Sándor u.,
Karacs Teréz u., Szánthó Albert u., Ady Endre u., Szarvasi u., Szent Pál sor, Szőlő u., Farkas
Gyula u., Veres Péter tér, Fáy u., Kőrösi Csoma Sándor u.
Kátyúztunk: Csabai u. - Kalász u. sarkánál, Hidvégi u., Bethlen u., Gagarin u., Verseny u.,
Szigetvári u., Kossuth u., Kispince u., Irányi u., Dózsa u., Móricz Zsigmond u.
Vágóhíd u. járda igazítása, Tavasz u. járdaátrakás, Szécsény-kert járdasor javítása,
szintreemelés, törött lapok cseréje, Szamos u. járdaépítés, javítás, Kodály u. járdaátrakás,
pótlás
Attila u. bejárók csőtisztítása, Jókai u., Tátra u., Mátra u., Szabó Dezső u., Bólyai u., Bánát u.,
Keserűsor u., Csap u., Zsilip u., Hargita u., Drága u., Hajnal u., Kőrösi Cs. S. u., Dózsa u.,
Asztalos u., Szegedi u., Fiumei u., Brassói u., Temesvári u., Iglói u., Csendes u., Kossuth u.,
Verseny u., Katona u., Pásztor u., Bartók Béla u., Gagarin u., Jókai u. csapadékárkok
takarítása. Mátyás Király u. és Csabai u. árok szélesítése, tisztítása. Szabadkai u. cső feltárása,
árokfenekelés. Magyari u. és Szabadkai u. zártcsatorna takarítása. Posta u., Vágóhíd u.,
Névtelen u. árokásás, rézsüzés. A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a
vízleengedés a városban, vápák kialakítása.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról
1. 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.
2. 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 pályázat lezárásra került.
3. 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 hőés 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.
4. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületére benyújtott (zártkerti fekvésű
földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során
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5.
6.
7.

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. Megvalósítása folyamatban van.
A TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.

Békés, 2016. április 18.

Izsó Gábor
polgármester
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