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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2016. szeptember 01.-i ülésére 

 
 

1. 2016.06.19-én került sor a XL. Békés- tarhosi Zenei Napok megnyitójára, melyet 

Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős 

helyettes államtitkára nyitott meg. Ezt követő állófogadáson pohárköszöntőt Izsó 

Gábor polgármester mondott. 

2. 2016.06.20-án nyitották meg a Kortárssegítő tábort, melyet Békés Város 

Önkormányzata, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ második alkalommal valósít meg Békés- Dánfokon 14 fiatal 

részére. A megnyitón Izsó Gábor polgármester és Deákné Domonkos Julianna, az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke vettek részt. 

3. 2016.06.24-én a XL. Békés- tarhosi Zenei Napok keretén belül rendezték meg a 

Pedagógus továbbképzést, melyen köszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés város 

polgármestere. 

4. 2016.06.24-én rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanévzáró 

ünnepségét, melyen Izsó Gábor polgármester beszédet mondott. 

5. 2016.06.25-én került megrendezésre a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ 

szervezésében a „Fuss a nyárba” utcai futóverseny az Erzsébet ligetben. A futónap 

megnyitóján köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester, és a verseny megnyitotta 

Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 

6. 2016.06.25-én megemlékeztek Gulyás György születésének 100. évfordulójáról és az 

„Énekiskola” alapításának 70. évfordulójáról, mely alkalom kapcsán Gulyás 

Györgyről készült mellszobrot is felavatták. A tarhosi volt Zeneiskola épületében 

megrendezett XIII. Békés- tarhosi Kórustalálkozót Izsó Gábor polgármester nyitotta 

meg a Békés-tarhosi Zenei Napok keretében. 

7. 2016.06.26-án Békés, Doboz, Gyomaendrőd, Gyula, Köröstarcsa, Sarkad település 

polgármesterei és Gajda Róbert kormánymegbízott közös sajtótájékoztatót tartottak 

Dánfokon turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatosan. A sajtótájékoztatón Békés Város 

Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor 

alpolgármester vettek részt. 

8. 2016.06.26-án került megrendezésre a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanévzáró ünnepsége, melyen Békés Város 

Önkormányzata képviseletében Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke mondott köszöntőt. 
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9. 2016.06.27-én a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet intézetlátogatást és 

tájékoztatást tartott a büntetés-végrehajtási intézet épülésével kapcsolatosan, melyen 

Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor 

alpolgármester és Dr. Seres István képviselő vettek részt. 

10. 2016.06.29-én a Hétkrajcár Egyesület közgyűlést tartott, melyen Izsó Gábor 

polgármester is jelen volt. 

11. 2016.06.29-én a Békési Újság évzáró vacsorát rendezett, melyen Békés Város 

Önkormányzata képviseletében Dr. Pálmai Tamás alpolgármester vett részt. 

12. 2016.07.01-én került megrendezésre a békési Belencéres Néptáncegyüttes 

gálaműsora, amely táncházzal zárult. Az eseményen Békés Város Önkormányzata 

képviseletében Izsó Gábor polgármester és több képviselő is jelen volt. 

13. 2016.07.03-án a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar „örömkört” tett a városban a 

BÉTAZEN alkalmából, amit Izsó Gábor polgármester is végig kísért. 

14. 2016.07.03-án rendezték meg a IV. Békési Fúvószenekari Találkozót, melyen Békés 

Város Önkormányzata képviseletében több képviselő is részt vett. A rendezvény 

záróbeszédét Izsó Gábor polgármester tartotta. 

15. 2016.07.07-én a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Szociális 

Szövetkezeti Koordinációs Osztályának szervezésében Fókuszban az önkormányzati 

tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program kapcsán 

nyitókonferenciát rendeztek. A rendezvényen a Békés Város Önkormányzata 

képviseletében a Békési Szociális Szövetkezet két munkatársa vett részt. 

16. 2016.07.12-én a megyei közfoglalkoztatási programba vállalt kendermag 

termesztéssel kapcsolatban termesztés technológiai bemutatót tartottak. A bemutató 

keretein belül Gajda Róbert kormánymegbízott sajtótájékoztatót tartott, melyen Békés 

Város Önkormányzata képviseletében Takács Tímea programfelelős vett részt. 

17. 2016.07.14-én a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. a TOP-

5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázattal kapcsolatosan 

tájékoztató fórumot tartott, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó 

Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester vettek részt. 

18. 2016.07.15-én a Földvár Bölcsőde szervezésében Gyermeknapi Családi Mulatságot 

rendeztek, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett. 

19. 2016.07.19-én rendezte meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Családbarát 

Munkahely díjátadó ünnepségét, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében 

Kálmán Tibor alpolgármester és Zsombok Ágnes pályázati referens vehettek át a 

Családbarát Munkahely díjat. 

20. 2016.07.23-án a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége megrendezte a XVI. Békés 

Megyei Polgárőrnapot Ecsegfalván. Békés Város Önkormányzata képviseletében Dr. 

Pálmai Tamás alpolgármester elismerésben részesítette kiemelkedő munkájáért Virág 

István polgárőrt és Gál Sándor polgárőrt. 

21. 2016.07.24-én rendezték meg a Jakab-napi vásárt a békési Piac téren. A vásárt Izsó 

Gábor polgármester nyitotta meg. A rendezvényen Deákné Domonkos Julianna, az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke is jelen volt. 

22. 2016.07.30-án, az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete által szervezett Ausztrál 

Napra számos vendég és kint élő családok érkeztek Dánfokra. A rendezvényen Békés 
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Város Önkormányzata képviseletében Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke, 

Mucsi András az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

vettek részt. A találkozón köszöntőt mondott Dr. Pálmai Tamás alpolgármester. 

23. 2016.07.31-én beszédet mondott Dr. Pálmai Tamás alpolgármester a 26. alkalommal 

megrendezésre kerülő Csuta Nemzetközi Művésztelep nyitó eseményén. 

24. 2016.08.02-án a Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknapja alkalmából 

megemlékezést tartottak Békés Város Önkormányzata, a MPE Országos 

Cigánymisszió és a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezése által. 

Az eseményen beszédet mondott Mucsi András, Békés Város Önkormányzatának 

Oktatási tanácsnoka és az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke. Békés Város Önkormányzata képviseletében koszorúzott Kálmán Tibor 

alpolgármester, és mécsest gyújtott Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Tárnok Lászlóné jegyző. 

25. 2016.08.03-án a Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Város Önkormányzata és a 

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. a TOP-5.1.2-15 „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű projekt keretében megvalósuló 

vállalkozói fórumot rendezett, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében 

Kálmán Tibor alpolgármester vett részt. 

26. 2016.08.06-án a Békési Motoros Baráti Kör által szervezett a IX. Békési Motoros 

Találkozó második napján, a hagyományos felvonulásra több száz motoros gyűlt 

össze. Dankó Béla országgyűlési képviselő is részt vett a felvonuláson. A találkozón 

Békés Város Önkormányzata képviseletében Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vett részt. 

27. 2016. augusztus 10. napján érkezett a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

7.K.27.188/2016/4. számú idéző végzése, melynek értelmében a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara által indított kifogást elbíráló képviselő-testületi határozat 

bírósági felülvizsgálata iránti perében a bíróság 2016. szeptember 20. napján 

tárgyalást tart. 

28. 2016.08.13-án Békés Város küldöttsége is részt vett a XI. Magyarittabéi Falunapon. A 

delegáció tagjai Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke, Pocsaji Ildikó Bizottsági tag, Csarnai Mihály a műszaki osztály 

munkatársa voltak. 

29. 2016. augusztus 15-én érkezett a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

levele, amelyben tájékoztat, hogy a Kúria a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságot jelölte ki Kkk.II.37.596/2016/2. számon Szalai László perújítást 

kezdeményező kérelme elbírálására, amelyben a korábban jogerősen lezárt, és a 

képviselői tisztségének megszűnését kimondó végzés ellen kezdeményez perújítást. A 

végzés csak a kijelölést tartalmazza, érdemi döntésre nem utal. 

30. 2016.08.15-én tartotta meg a KBC Nonprofit Kft. soron következő taggyűlését, 

melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester vett 

részt. 

31. 2016.08.15-én került bemutatásra az ITP módosítási javaslata az érintett járások 

számára, amelyet az érintett országgyűlési képviselőkkel is egyeztettek. Az 

egyeztetéseken Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester vettek részt. 
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32. 2016.08.17-én sajtótájékoztatót tartott dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere 

és Izsó Gábor Békés város polgármestere arról, hogy szeptember elsejétől közvetlen 

autóbuszjárat fog közlekedni Békés és Gyula között. 
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a 

Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról 
Elvégzett munkák június hónapban 

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, 

temetők körül, élővíz csatorna partjánál, kerékpárutak mentén, Malomvég, Újváros, Ibrány, 

Május 1 park, Vásárszél u., Csabai u., Cseresznye u., Párizs, Oncsa, Sebők kert, Dánfok, 

Malomasszonykert, Veres Péter tér, Bánhida, Mátyás Király u., Hunyadi u., Deák Ferenc u. 

A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a 

főtéren, Táncsics Mihály u., Szarvasi u., Ady u., Bánvég, bíróság mögötti terület, Vásárszél 

u., Május 1 park, Mázsaház, Cseresznye u., szivattyúházak körül, Gőzmalomsor, Temesvári 

u., Puskaporos, Hunyadi tér, Kossuth u., Bartók Béla u., Gagarin u., Csabai u., Summás u., 

Szőlő u., Fábián u., Fáy u., József Attila sétány, Rákóczi u., Petőfi u., Karacs Teréz u., Veres 

Péter tér, Szánthó Albert u., Párizs, Tompa u., Váradi u., Jantyik u.  A város nagyobb 

egybefüggő területein a kaszálást pronarral végeztük. A közútra belógó gallyakat levágtuk és 

elszállítottuk. Fák nyakazása: Veres Péter tér, Décseri u., Szarvasi u., Petőfi u., Szeglet u., 

Tóth u., Fáy u. 

Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda 

javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. 

Padkáztunk: Kossuth u., Petőfi u., Csabai u., Kőrösi Csoma Sándor u., Szarvasi u., Jantyik u., 

Cseresznye u., Szőlő u., Fáy u., Kossuth u., Veres Péter tér, Farkas Gyula u., Fábián u., 

Rákóczi u., Táncsics u., Szent Pál sor,  

Kátyúztunk hidegaszfalttal: Csabai u., Nagy Sándor u., Kalász u., Kinizsi u., Durkó u., Zöldfa 

u., Fábián u., Bethlen u., Kossuth u. 

Szabadkai u. aszfalt betonjárda feltörése, tükörszedés, lapok lerakása, homokolás, Hegedűs u. 

10. sz. bejárókészítés, Hunyadi u. monolit járda feltörése, tükörszedés, lapok lerakása, 

homokolás, szintkülönbség megszüntetése, Kinizsi u. megsüllyedt járdasor szintre emelése, 

járdalapok cseréje, Bodoki u. 56. monolit járda feltörése, betonjárda készítése, piactér 

járdalapok lerakása, Libazug u., Irányi u. sarkánál monolit járda feltörése, lapok lerakása, 

homokolás 

 

Ótemető u. zártcsatornához aknák készítése, Szabadkai u. árokfenekelés, rézsűzés, 

csőtisztítás, aknakészítés, Névtelen u. árokásás, rézsűzés, Szőlő u. 30-38. sz. szintezéshez 

előkészítés, Hőzső u. árokásás, részűzés, Temesvári u. árokásás, rézsűzés, támfalrakás, áteresz 

takarítás, Bercsényi u. szintezéshez előkészítés, Váradi u. árokásás, rézsűzés, Drága u. 26/1. 

zártcsatorna készítés, akna készítés, Dánfok vízelvezető árok takarítása,  

Szintezésre előkészítés: Váradi u., Csendes u., Kastély u., Brassói u., Iglói u., Tóth u., Brassói 

u., Fiumei u., Tátra u., hunyadi tér, Szőlő u., Kispince u. 

A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák 

kialakítása. 
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Elvégzett munkák július hónapban 

 

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, 

Szarvasi u., Kossuth u., Táncsics Mihály u., Bánhida, Veres Péter tér, Hunyadi u., Deák 

Ferenc u., Mátyás Király u., Csabai u., Cseresznye u., Petőfi u., Rákóczi u., Malomvég, 

Újváros, Oncsa, Hatház, Ibrány, Bánvég, Május 1 park, Vásárszél u., Ady u., Párizs,  

A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a 

főtéren, Fáy u., Szarvasi u., Bánvég, Ady u., Legelő u., Vásárszél u., Táncsics Mihály u., 

Kossuth u., Karacs Teréz u., József Attila sétány, Oncsa, Veres Péter tér, Csabai u., Párizs, 

Gőzmalomsor, Május 1 park, Hunyadi u., Cigány vízláda, Kisvasút sor, Váradi u., Dózsa 

György u., Korona u. 

A város nagyobb egybefüggő területein a kaszálást pronarral végeztük. A közútra belógó 

gallyakat levágtuk és elszállítottuk. Fák nyakazása: Kisvasút sor 

Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda 

javítása. A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. 

Padkáztunk: Karacs Teréz u., Fábián u., Ady u., Erzsébet liget, Kossuth u., Csíkos u., 

Múzeum köz, Petőfi u., Cseresznye u., Veres Péter tér, Farkas Gyula u. Szent Pál sor, 

Vásárszél u., kerékpárutak 

Kátyúztunk hidegaszfalttal: Csipke u., Lengyel Lajos u., Szendrei u., Kőrösi Csoma Sándor u. 

Széchenyi tér kátyúzás betonnal, Gyékény u. 11. sz. monolit beton felverése, új járdasor 

kialakítása, Mátra u. járdarakás,  

 

Tóth u. árokásás, rézsűzés, csövek kitakarítása, Váradi u. árokfenék igazítás, fenekelés, 

rézsűzés, Bartók Béla u., Gagarin u., Móricz Zs. u., Gagarin u. mederburkolt árok takarítása, 

Váradi u., Temesvári u. sarkánál törött csövek kikeresése, kiszedése, új visszarakása, 

árokfenekelés, rézsűzés, Bocskai u. zártcsatorna készítés, Váradi u. árokásás, rézsűzés 

Víznyelőaknák tisztítása: Kossuth u., Táncsics u., Szarvasi u., Szent Pál sor, Kőrösi Csoma 

Sándor u., Fáy u., Fábián u., Szőlő u., Farkas Gyula u. 

A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a vízleengedés a városban, vápák 

kialakítása. 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 

 

 
1. A TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.1.1-15-BS1-

2016-00001. 

2. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BS1-

2016-00002. 

3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-15-BS1-

2016-00002. 

4. A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának 

segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: 

TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012. 

5. A TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-15-BS1-

2016-00001. 

6. A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.1-15-BS1-

2016-00004. 

7. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés – Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben 

benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007. 

8. A TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, gyermekorvosi rendelők kialakítása” 

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.1.1-

15-BS1-2016-00022. 

9. A TOP-4.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha felújítása” 

címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.2.1-

15-BS1-2016-00024. 

10. A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BS1-

2016-00021. 

11. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel 

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BS1-

2016-00003. 

12. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés 

városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: 

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010. 

13. A Belügyminisztérium döntése alapján a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 

elektromos rendszerének felújítására 29.999.984,-Ft támogatási összeget nyertünk el, a 

saját erő összege 1.578.947,-Ft. A támogatási összeg felhasználásának határideje 2017. 

december 31. 
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14. A napokban vette át Békés Város Önkormányzata a „Családbarát Munkahely” címet az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézettől, mellyel 700 ezer forint vissza nem térítendő támogatást 

nyert el. Az Önkormányzat a pályázat keretében az egészséges, stresszmentes 

munkahelyi környezet biztosítása érdekében, igény szerint különböző irodai 

egészségmegőrző/tartásjavító eszközöket kíván beszerezni, illetve környezetbarát és 

egészségjavító lehetőségként munkahelyi kerékpár vásárlásával kívánja a hatékonyabb 

munkavégzést elősegíteni, a városban történő felmérések, helyszíni szemlék, 

ügyintézések, ellenőrzések céljából. Továbbá a pályázat segítségével hagyományteremtő 

szándékkal családi napot tervez annak érdekében, hogy a munkatársak családtagjaikkal 

együtt, közösen töltsenek el egy napot a sport és a kikapcsolódás jegyében. A pályázattól 

függetlenül mind a munkaszervezésben, mind szociális téren igyekszik az önkormányzat 

segíteni a kollégáknak. 

15. Pályázatot nyújtottunk be a 2015. évi tanyafejlesztési programból megvalósított zártkerti 

rekultivációs program folytatására, bővítésére. A 4. célterület keretében egyedi 

támogatási kérelem benyújtásával igényeltünk támogatást zártkerti fekvésű földrészlet 

művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi 

termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy 

telepítésre. Igényelt támogatás összege 10.000.000,-Ft, saját erőt nem igényel. 

16. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben 

benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú 

sportpark építését igényeltünk. 

17. Békés Város Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozás 

céljából egyedi támogatási kérelmet nyújtott be 550.000 Ft támogatásra a 2017. 

szeptember 22-én megvalósítandó Autómentes Nap szervezéséhez, önerőt nem kellett 

biztosítani. 

18. A Békés Város Önkormányzata a XI. Békés - tarhosi Zenei Napok megrendezésének 

támogatására dr. Hoppál Péter államtitkár úr döntése értelmében az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától 1.000.000,- Ft támogatásban részesült Gulyás György szobrának 

felállítása céljából. A megvalósítási időszaka: 2016. június 15.-2016. augusztus 31. 

 

Békés, 2016. augusztus 22. 

 

  Izsó Gábor  

 polgármester 


