Sorszám:

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2016. december 09.-i ülésére
I. 2016.10.20-án a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatalának
Mezőberényi Kormányablak megnyitó ünnepségén Izsó Gábor polgármester vett részt.
2. 2016.10.21-én tartotta meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola az Október 23-i ünnepségét, melyen Izsó Gábor polgármester vett
részt.
3. 2016.10.21-én tartotta meg a Reményhir Intézmény Eötvös József Általános Iskolája
az 1956-os Forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett Ünnepi műsort, melyen
Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester és Deákné
Domonkos Julianna, az Oktatási, KulturáLis és Sport Bizottság elnöke vett részt.
4. 2016.10.21-én került sor a Békési Fürdőért Közhasznú Közalapítvány soron
következő ülésére.
5. 2016.10.22-én rendezte meg a Békési Nyugdíjasok Egyesülete az 50. évfordulós
nyugdíjas találkozót, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
6. 2016.10.23-án Békés Város Önkormányzata és a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ szervezésében az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából megemlékezést tartottak. Izsó Gábor
polgármester köszöntőt. Dankó Béla országgyűlési képviselő ünnepi beszédet
mondott. Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester,
Tárnok Lászlóné jegyző és Kálmán Tibor alpolgármester helyezték el az ünnepi
koszorút. A megemlékezésen több önkormányzati képviselő is jelen volt.
7. 2016.10.26-án rendezték meg a Polgármesteri Hivatal volt dolgozóinak nyugdíjas
találkozóját. melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
8. 2016.10.27-én tartották meg a Békési Járási Helyi Védelmi Bizottság 2016. II. félévi
soros ülését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
9. 2016.10.27-én került sor az Intézményknntartó Társulás következő ülésére, melyen
Izsó Gábor polgármester vett részt.
10. 2016.10.28-án mutatták be a Békési Újság Kalendárium 2017 című kiadványt.
melynek átadásán Izsó Gábor polgármester. Támok Lászlóné jegyző. Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester. Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke és Mucsi András. az CgyTendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke vettek részt.
II. 2016.10.29-én rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola zenei pályán tanuló volt növendékeinek hangversenyét, melyen
Békés Város Önkormányzatát Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke képviselte.
12. 2016.10.29-én Békés Város Önkormányzata részt vett a Csabai Kolbászfesztivál
kolbászkészítő versenyén. A szombat délelőtti megmérettetésen, Izsó Gábor
polgármester vezetésével önkormányzati képviselők és Wichmann Tamás olimpiai

második helyezett, sokszoros világbajnok kenus részvételével népszerűsítették a
békési kolbászt. Békés Város Önkormányzatának képviselői közül Mucsi András, az
UgyTendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Balázs László u
Pénzügyi Bizottság elnöke vettek részt. A kolbászgyúró versenyen a Békési Férfi
Kézilabda CIub és a Békési Kajak- Kenu CIub sportolói. illetve meghívott vendégeik
is részt vettek.
13. 2016.10.3 1-én a Mezőberényi Relbrmátus Egyházközség templomában ünnepi
istentiszteletet tartottak emlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára. Az ünnepségen Békés Város Önkormányzata képviseletében Mucsi
András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vett
részt.
14. 2016.11.01-én rendezték meg a hősök és áldozatok emléknapját, melyen Békés Város
Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester és Támok Lászlóné
jegyző koszorúztak. Az ünnepségen Deákné Domonkos Julianna. az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Mucsi András. az Ügyrendi, Lakásügyi.
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is részt vettek.
15. 2016.11.03-án a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet megtartotta a
soron következő közgyűlését. melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.
16. 2016.11.04.-06. között a lengyelországi Myszkówban tartottak konferenciát a
„Közösségek hálózata a polgári kezdeményezés elemzésére az európai demokrácia
mentén című projekttel kapcsolatban. A konferenciára Izsó Gábor polgármester és
több békési intézmény vezetője, valamint a vajdasági Moholról és az erdélyi
Gyergyószentmiklósról érkeztek résztvevők.
17. 2016.11.08-án rendezték meg a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezésében
a Békési Fotós Klub hagyományos novemberi kiállításának megnyitóját, melyen Izsó
Gábor polgármester vett részt.
18. 2016.11.10-én a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás soron következő taggyűlést
tartott, melyen Izsó Gábor polgármester és Holopné Dr. Sztrein Beáta, a Gazdasági
Osztály osztályvezető-helyettese vett részt
19. 2016.11.10-én került sor a Cella Heec társulat Kukás Guru című bohózatáriak
előadására a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, melyet már a Jókai Színház
nagy sikerre] bemutatott korábban. A darabot Pocsaji Ildikó, a Békéscsabai Jókai
Színház színi tanodájának munkatársa tanította be. Az előadáson Izsó Gábor
polgármester. Támok Lászlóné jegyző és több intézmény képviselője vett részt.
20. 2016.11.11-én rendezték meg .‚A kéz kora- 200 éve alakultak az első békési céhek”
című kiállításának megnyitóját a Békési Galériában, melyen köszöntőt mondott Izsó
Gábor polgármester.
21. 2016.11.11-én került meErendezésre a Márton-napi lampionos felvonulás, melyen Izsó
Gábor polgármester is részt vett.
22. 2016.11.14: A Gyulai Törvényszék Szalai László felperesnek a Békés Város
Önkormányzata alperes ellen közérdekű adat kiadása iránt indított perében 2016.
november 13. napján jogerősen ítéletet hirdetett, melynek értelmében a felperes
Szalai László keresete maradéktalanul elutasitásra került, és az ítélet indokolása
értelmében a bíróság teljes mértékben osztotta a tárgyi ügyben az elsőfokú
bíróság, és az alperes Békés Város Önkormányzatának jogi véleményét,
miszerint helyesen Járt cl az önkormányzat, hogy nem adott át olyan adatokat,
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informácfÓkat Szalai László részére, amelyek a személyes adathoz fűződő jog
védelme alatt állnak.
23. 2016.11.15-én került megrendezésre a KÉSZ békési szervezetének szervezésében a
.‚Serdülőévek” című rendezvénye, melyen Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor
alpolgármester, Tárnok Lászlóné jegyző, Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási,
Kulturális...és Sport Bizottság elnöke és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vettek részt.
24. 2016.11.17-én rendezték meg a Békési Roma Kulturális Hagyományőrző Napot,
melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester
vett részt.
25. 2016.11.18-án a Békés Megyei Hírlap pannertalálkozót szervezett, melyen Békés
Város Önkormányzatának képviseletében Támok Lászlóné jegyző és Budai Tünde
civil és kommunikációs referens vettek részt.
26. 2016.11.18-án került sor a Hegyközkovácsi Varga Vilmos Művelődési Ház
avatóünnepségére. melyen Izsó Gábor polgármester ümlepi köszöntőt mondott.
27. 2016.11.19-én került megrendezésre a VIII. Békési Református Bál a Békési
Galériában, melyen Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Balázs László, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Mucsi András, az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is részt vettek.
28. 2016.11.23-án került sor a soron következő DAREH gyűlésre Orosházán, amelyen
Izsó Gábor polgármester és Holopné Dr. Sztrein Beáta. a Gazdasági Osztály
osztályveiető-helyettese vett részt.
29. 2016.11.24-én a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó
települések tekintetében, valamennyi településre kiterjedően konzultációs fórumot
tartott, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor
alpolgármester volt jelen.
30. 2016.11.25-én tartották az ipari kender termesztéssel és feldolgozásával kapcsolatos
soron következő megbeszéléssel egybekötött tájékoztatót Vésztőn, melyen Békés
Város Önkormányzata képviseletében Váczi Juliwma osztályvezetö és Takács Timea
programfelelős vettek részt.
31. 2016.11.25-én rendezte meg a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
az évzáró vacsoráját, melyen Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati
képviselő fs részt vett.
32. 2016.11.26-án rendezte mega Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium a Polgár Lajos emlékversenyt, melyen Izsó Gábor
polgármester mondott köszöntőt.
33. 2016.11.26-án a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola jótékonysági bált rendezett, melyen
Izsó Gábor polgármester és Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének több
tagja is részt vett.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról

Szelektív, illetve zöldhulladékokat szedünk, válogatunk a Szan’asi úti telephelyünkön, melyet
a helyi sajátosságokra épülő startrnunkaprogram keretében végzünk. A program feladata a
zsákok legyártása Is.
A Szan’asi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük el a TMK feladatokat, gépeink,
szerszámaink karbantartását, javítását.
Illegális startmunka programunkban 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 és
temetők körül, Május I park, Oncsa. Ujváros, Csabai u.. Cseresznye u., Szarvasi u., Kossuth
u., Táncsics u., Vásárszél u., Párizs, Bánhida. Veres Péter tér. Petöfl u.. Rákóczi u., Dánfok,
Gőzmalomsor, Malomvég, Hatház. Ibrány.
A gépi fűkaszálást 10 fűkaszásunk végzi minden nap. A városban folyamatosan kaszálnak a
Tárház u.. Szarvasi w, Korona u.. József Attila sétány, Petőfi u.. Kossuth u., Rákóczi u., Fáy
u., Cseresznye ii., Gagadn u., Csabai u., Fábián u., Oncsa.
A város nagyobb egybefüggő területein a kaszálást pronarral végeztük. A közútra belógó
gallyakat levágtuk és elszállitottuk. Fák nyakazása: Petőt u.. Szánthó Albert u., Ady u..
Szan’asi u.
Közút programunk Fő tevékenysége a város útjainak padkázása, kátyúzása. járda javítása. A
városban folyamatosan megtisztitjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: Ady u.. kerékpárutak mentén. Kossuth u.. Pető[ u.. Csíkos u.. Szarvasi u..
Csabai u.. Karacs Teréz u.. Fábián u., Csíkos u.. Jantvik u.. Sebök kert.
Kátyúzás: Irányi u.
Csallóközi u. járdaátrakás pótlássa], Bartók Béla u. járdázás, törött lapok cseréje, Csa]]óközi
u., Tavasz u. között két soros járda felszedése, tükörkészítés, lapok lerakása, töröttek cseréje.
Kecskeméti u. támfalrakás, árokásás, rézsűzés, Váradi u. csőtisztítás
Mederburkolt árkok takarítása: Gagarin u., Bartók Béla u., Móricz Zsigmond u.
Csatorna, áteresz takarítása: Szélmalom u., Kereszt u., Kecskeméti u., Lengyel Lajos u.,
Vörösmarty u., Attila u.
A szivattyúk takaritása folyamatos volt, mint esős napokon a vízleengedés a városban. vápák
kialakítása.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.l.1-15-BS12016-00001.
A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BS12016-00002.
A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-l 5-BS 12016-00002.
A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra ..L{elyi termelök és termékek piacra juttatásának
segítése’ címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kéreLem száma:
TOP-l .1.3-l 5-BS1-2016-00012.
A TOP-2.l.2-15 kódszámú felhívásra ..Az élhetőbb békési városközpontérC címmel
pálvázatunkat hatáddöben benújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-15-BSI2016-00001.
A TOP-l.1.1-15 kódszámú felhivásra „Békés. ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.1-15-BSI2016-00004.
A TOP-l.2.l-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
Dánfok” címmel pálvázatunkat határidőben
benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP- 1.2.1-l 5-BS 1-2016-00007.
A TOP-4.1i-15 kódszámú felhívásra ..Békés. gyermekorvosi rendelők kialakítása”
címmel pálázatunkat határidőben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.1.1I 5-BS 1-2016-00022.
A TQP-4.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés. Polgármesteri Hivatal konyha felújítása”
címmel páIázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.2.1I5-BS 1-2016-00024.
A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhivásra „Békés. épületenergetikai beruházások” címmel
pálvázatunkat hatáddöben benvújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.l-lS-BSI2016-0002 1.
A TOP-3.2.2-l5 kódszámú felhívúsra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújlottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-l5-BSI2016-00003.
A TOP-4.3.l-15 kódszámú felhívásra „Lerom]ott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma:
TOP-4.3. 1-l 5-BS 1-2016-00010.
A Belügyminisztérium döntése alapján a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
elektromos rendszerének felújítására 29.999.934,-Ft támogatási összeget nyertünk el, a
Saját erő összege 1.578.947,-Ft. A támogatási összeg felhasználásának határideje 2017-.
december 31. A közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
—

S.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézettől „Családbarát Munkahely” címet nyert
cl, mellyel 700 ezer Forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Az Önkormányzat a
pályázat keretében az egészséges, stresszmentes munkahelyi környezet biztosítása
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érdekében, igény szerint különböző irodai egészségmegőrző/tartásjavító eszközöket kíván
beszerezni, Illetve környezetbarát ás egészségjavító lehetőségként munkahelyi kerékpár
vásárlásával kívánja a hatékonyabb munkavégzést elősegíteni. a városban történö
felmérések. helyszíni szemlék. ügyintézések. ellenörzések céljából. Továbbá a pályázat
segítségével hagvományteremtő szándékkal családi napot tervez annak érdekében. hogy a
munkatársak családtagjaikkal együtt, közösen töltsenek cl egy napot a sport ás a
kikapcsolódás jegyében. A pályázattól függetlenül mind a munkaszervezésben. mind
szociális téren igyekszik az önkormányzat segíteni a kollégáknak. A támogatási szerződés
aláírása van folyamatban.
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, A pályázat nyert, a megítélt támogatási összeg 9.100.000 10.000.000,-Ft, saját
eröt nem igényel. A programban a kertek megvásárlása van folyamatban.
l6.A Nemzeti Szabadidős

—

Egészség Sportpark Programban való részvételre határidőben

benyújtottuk jelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében S 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. A Nemzeti fejlesztési Miniszter szeptember 15-i döntése értelmében 400.000,Ft támogatást kaptunk. Az elszámolást benyújtottuk.
IS. A Békés Város Önkormányzata a Xl. Békés

-

tarhosi Zenei Napok megrendezésének

támogatására Dr. Hoppál Péter államtitkár úr döntése értelmében az Emberi Erőforrások
Minisztédumától 1.000.000,- Ft támogatásban részesült Gulyás György szobrának
felállítása céljából. A megvalósítás időszaka: 2016. június 15-2016. augusztus 31. Az
elszámoláshoz a szakmai beszámolót megküldtük.
19. Benyújtottuk pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium. mint Támogató, az
elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati
felhívására 1 db C típusú töltöpont kiépítésével a Békés, Széchenyi tér 21 szám elötti. I
hrsz-ú közterületen.
Békés, 2016. november 28.
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