Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2016. május 26.-i ülésére
1. 2016.04.19-én a Békés Város Önkormányzata és a Városi Diáksport Bizottság
rendezte meg Kállai Jenő emlékére az idén 45. EMLÉKVERSENYT atlétika,
kézilabda és kispályás labdarúgás sportágakban. A rendezvényt Izsó Gábor
polgármester nyitotta meg.
2. 2016.04.20-án a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium rendezte meg a Református Általános Iskolák Országos Fiú Kosárlabda
Bajnokságát. A rendezvényen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán
Tibor alpolgármester vett részt.
3. 2016.04.21-én a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a Rendőrség Napja alkalmából
ünnepséget rendezett, melyen Csók János r. főtörzsőrmesternek munkájának
elismeréséül emlékplakettet adott át Izsó Gábor polgármester.
4. 2016.04.22-én került megrendezésre a „Zártkerti Revitalizáció Békésen” program
keretében megvalósult Gyümölcsöskert Kertátadó Zárórendezvénye, melyen Izsó
Gábor polgármester mondott ünnepélyes köszöntőt.
5. 2016.04.22-én tartották meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület évi soros
közgyűlését, melyen Izsó Gábor polgármester is jelen volt.
6. 2016.04.23-án rendezték meg a X. Jubileumi Nefelejcs Vigalom ünnepséget, melyen
Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester és Deákné
Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vettek részt.
7. 2016.04.25-én beadványt fogalmaztunk meg, melyben eredeti álláspontunkat továbbra
is fenntartjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gyulai Törvényszékhez előterjesztett
fellebbezésével kapcsolatban. A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a
7.K.27.061/2016/2. számú végzéssel felperes keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül
elutasította, megállapítva, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a 072/15 helyrajzi
szám alatt felvett ingatlan vonatkozásában benyújtott kifogás hatósági eljárásában az
ügyfél jogállása nem illette meg, egyéb érintettsége is csak közvetett jellegű, ezért
pergátló ok áll fenn vele szemben.
8. 2016.04.26-án megalakult a Közétkeztetési Tanács, melynek az első ülése 2016.
május 17-én volt.
9. 2016.04.26-án a Modern Városok Program szerződésének ünnepélyes aláírására került
sor Békéscsabán. A szerződést Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és
Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere írták alá. Az eseményen Békés Város
Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester volt jelen.
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10. 2016.04.27-én a Szent Lázár Szociális Központ ünnepséget szervezett, melyen egy
emléktáblát is avattak, amellyel szeretnének megemlékezni a Hunyadi téri Általános
Iskola hajdan itt tanító és tanuló tanárairól, diákjairól, illetve tisztelegni a ház régi és
mostani szellemisége iránt. Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor
polgármester és Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke vettek részt az ünnepségen.
11. 2016.04.28-án a romániai Kisjenőben Arad megyei tanfelügyelőségi Óvoda
megnyitóján Békés Város Önkormányzata képviseletében Balog István a Békési
Kistérségi Iroda vezetője és Kiss Gábor Kistérségi Iroda munkatársa vettek részt.
12. 2016.04.28-án „Játszva tanul a gyermek” címmel folyosótárlat nyílt Békésen, a
Városháza emeletén. Régi gyermekjátékokból rendezett kiállítást a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum a saját gyűjteményi anyagát felhasználva.
13. 2016.04.29-én Dankó Béla, Békés országgyűlési képviselője és Izsó Gábor Békés
Város Polgármestere sajtótájékoztatót tartottak börtön építése, új sportcsarnok
létesítése a településen és képviselő-testületi döntések témákkal kapcsolatosan a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolnatermében.
14. 2016.04.29-én a Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület tartotta meg az évi rendes
közgyűlését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
15. 2016.04.29-én a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium ballagó diákjainak Izsó Gábor polgármester mondott búcsú beszédet az
ünnepségen.
16. 2016.04.30-án a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ebédjén
Békés Város Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt.
17. 2016.04.30-án a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium tartotta meg a végzős diákjainak a ballagási ünnepséget, melyen Izsó
Gábor polgármester mondott beszédet.
18. 2016.05.01-én a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Intézményi majálist
szervezett Békés Dánfoki Üdülőközpontban, melyen Dr. Pálmai Tamás alpolgármester
vett részt.
19. 2016.05.03-án a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás megtartotta soron
következő ülését, melyet Izsó Gábor polgármester társulási elnök vezetett.
20. 2016.05.03-án a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tervezett
fejlesztések az Élővíz-csatorna mentén témában sajtótájékoztatót tartott. Békés Város
Önkormányzata képviseletében jelen volt Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor
alpolgármester is.
21. 2016.05.05-én rendezte meg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
Tűzoltók Napi rendezvényét. Az ünnepség keretén belül Izsó Gábor polgármester
Araczki Zsolt tűzoltónak munkájának megbecsüléseként elismerést adott át.
22. 2016.05.09-én a Zöld folyosó programmal kapcsolatosan egyeztető megbeszélést
tartott Izsó Gábor polgármester. A megbeszélésen részt vett Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester, Barkász Sándor képviselő, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság képviselői és több civil szervezet megbízottjai.
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23. 2016.05.09-én az „Energiatakarékos átalakítás Békés város intézményeiben” KEOP5.5.0/A/12-2013-0024 azonosítószámú pályázatunk SZPF/6495/5/2016-NFM. ikt.
számú szabálytalansági döntésével kapcsolatban jogorvoslati kérelmet terjesztettünk
elő. A szabálytalansági döntést mellékelten csatoljuk.
24. 2016.05.10-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége TOP CLLD
konzultációs napot tartott Kecskeméten, melyen Békés Város Önkormányzata
képviseletében Koszecz Sándor a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ igazgatója vett részt.
25. 2016.05.11-én a KBC Nonprofit Kft. „TOP energetika” című rendezvényt tartott,
melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Gál András Műszaki Osztály
vezetője vett részt.
26. 2016.05.11-én a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
szakmai egyeztetést tartott „ A KBC Nonprofit Kft. közbeszerzési kötelezettsége”
címmel. A megbeszélésen Békés Város Önkormányzata képviseletében Gál András
Műszaki Osztály vezetője vett részt.
27. 2016.05.11-én a Bejárható Magyarország Program keretében az Alsó-Tiszai és
Körösök vízitúra útvonal bemutatása témában sajtótájékoztatót tartottak Szolnokon,
melyen Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester is jelen voltak.
28. 2016.05.11-én a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) „Magyarország
megoldásai Európa problémáira” című országjáró fórumot tartott a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központban, melyen Izsó Gábor
polgármester is részt vett.
29. 2016.05.12-én a „Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapítvány megtartotta kuratóriumi
ülését, melyen Izsó Gábor polgármester is jelen volt.
30. 2016.05.13-án tartotta meg a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége idei
rendes közgyűlését, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán
Tibor alpolgármester és Földesi Boglárka pályázati referens vettek részt.
31. 2016.05.17-én KBC Nonprofit Kft. megtartotta soron következő taggyűlését, melyen
Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester vett részt.
32. 2016.05.17-én a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület soron
következő közgyűlést tartott, melyen Békés Város Önkormányzatát Kálmán Tibor
alpolgármester képviselte.
33. 2016.05.17-én a Közétkeztetési Tanács megtartotta első ülését. Az ülésről készült
emlékeztetőt mellékelten csatoljuk.
34. 2016.05.19-én a Gyulai Járásbíróság Szalai László felperesnek a Békés Város
Önkormányzata alperes ellen a közérdekű adat kiadása iránt indított perében - az
1.P.20.215/2016/2. számra hivatkozással – beadványt terjesztettünk elő.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról
Szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, válogatunk, betonelemet gyártunk 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.
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 gyűjtenek a buszmegállók,
kerékpárutak mentén, főútvonalak mentén, Május1 park, Veres Péter tér, Ibrány, Bánvég,
Hatház, élővíz csatorna partjánál, Vásárszél u., Dánfok, Szarvasi u., József Attila sétány, Ady
Endre u., Oncsa, Párizs, Malomvég, Újváros, Csabai u., Rákóczi u., Petőfi u., Hunyadi u.,
Mátyás Király u., Deák Ferenc u., Cseresznye u., Sportpálya, Bánhida u. területén.
A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a
főtéren, Kossuth u., Táncsics Mihály u., Szánthó Albert u., Jantyik u., Cseresznye u., Csabai
u., Keserűsor u., Dózsa u., Raktársor, Bartók Béla u., József Attila sétány, Gagarin u., Fáy,
Oncsa, Gőzmalom sor, Kisvasút sor, Ady ,Vásárszél ,Fábián u., szivattyúházak, Május 1 park,
Verseny u., felső körgát, Szarvasi u., Bánvég, Legelő u., Karacs Teréz u., puskaporos, Tátra
u., Mátra u., mázsaház területén. A város nagyobb egybefüggő területein a kaszálást pronarral
végeztük. A közútra belógó gallyakat levágtuk és elszállítottuk. Fák nyakazása:Csabai u.
Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda
javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: Ady Endre u., Karacs Teréz u., Vásárszél u., Csíkos u., Fábián u., Szánthó Albert
u., Petőfi u., Szarvasi u., Kossuth u., Durkó u., Szent Pál sor, Cseresznye u., Csabai u., Kőrösi
Csoma Sándor u., cseresznye utcai kerékpárút, Fáy u., Szőlő u., Farkas Gyula u.
Kátyúztunk hidegaszfalttal: Lorántffy u., Damjanich u., Móricz Zsigmond u., Gagarin u.,
Hidvégi u., Fábián u., Verseny u., Bocskai u., Gőzmalom sor, Szigetvári u.
Szabadkai u. járdaátrakás, törött lapok cseréje, Bocskai u. járdaátrakás, Kasza u. monolitjárda
feltörése, járdalapok lerakása, Kert u. járdaépítés, Tölgyfa u. megsüllyedt aszfaltút feltörése,
Teleky u. megsüllyedt monolit járda feltörése, új tükör ásása, járdalapok lerakása, homokolás,
Katona u. páratlan oldalán járdasor átrakása, pótlása, Vásárszél u. háromsoros járda javítása,
pótlása, Csokonai u. aszfaltos bejáró felszedése, járdalapok lerakása
Fekete Körös holtág burkolt medertakarítás, Keserűsor u. burkolt árok iszapolása, takarítása,
rézsüzés, árokfenekelés, Csap u. árokfenekelés, rézsüzés, Árpád u. bejáró felbontása, szintre
rakás, árokásás, rézsüzés, Tárház u., Hargita u., Kispince u. szintezésre előkészülés, Bartók
Béla u., Gagarin u., Móricz Zsigmond u., Jókai u., Csabai u., Deák Ferenc u. burkolt
csapadékelvezető árkok takarítása, Hunyadi u. árokfenekelés, rézsüzés, Kecskeméti u.
átereszek, bejárók takarítása, Puskaporos záportározó környékének takarítása, Zsinór u.
árokfenekelés, rézsüzés, Posta u. zártcsatorna készítés
A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák
kialakítása.
Mezőgazdasági földút programunk során vállaltuk a rossz állapotban lévő földutak
rendbetételét : Sebők kert útjavítása, Malomasszonykert dűlőutak rendbetétele, egyengetése,
Dankó u. gréderezés utáni egyengetés, gréderezés sertéstelep dűlő, T Nagy dűlő.
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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. 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 lezárásra került.
3. 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. Megvalósítása folyamatban van.
4. A TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
5. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
6. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
7. A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
8. A TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Békés, 2016. május 19.
Izsó Gábor
polgármester
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