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Nyílt ülés Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó

1. 2017.02.13-án a Békési Rendőrkapitányság 2016. évet értékelő éves munkaértekezletet
tartott, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

2. 2017.02.15-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megrendezésre került a Segítő
Kezek Infokommunikációs Programmal kapcsolatos egyeztető megbeszélés, meLyen
Békés Város Önkormányzata képviseletében dr. Bimbó Mária osztályvezető és Kádasné
Öreg Julianna, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója vettek részt.

3. 2017.02.15-én rendezték meg a Gyulai börtön állományértekezletét, melyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.

4. 2017.02,16-án tartották az Esély Otthon című pályázati felhiváshoz kapcsolódó szakmai
tájékoztató fórumot, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Zsombok
Ágnes pályázatíró vett részt.

5. 2017.02.16-án Békés Város Szociális Szolgáltató Központ által szervezett
Gyermekvédelmi Tanácskozáson Békés Város Önkormányzata képviseletében Támok
Lászlóné jegyző és dr. Bimbó Mária osztályvezető vettek részt.

6. 2017.02.17-én tartotta meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület az évi soros
közgyűlését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.

7. 2017.02.17-én elhunyt Epetjesi József nyugalmazott szociális otthoni igazgató, aki 2007-
ben Békés Városért kitüntetést kapott.

8. 2017.02.18-án került megrendezésre a VIII. Sportbál. A bál fővédnöke Izsó Gábor,
Békés város polgármestere volt. A rendezvényen Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai
és háromszoros világbajnok kajakozó vett részt.

9. 2017.02.20-án a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelő igazgatósági
tiszti értekezletet tartott, melyen Izsó Gábor polgármester vett részt.

10. Tizenkét óvoda nyert az idei Kincses Kultúróvoda pályázaton, köztük a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde is. Az elismerést Béres lstvánné igazgatónő vette át, dr. Hoppál
Pétertől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkárától és
Závogyán Magdolna helyettes államtitkártól, a 2017.02.23-án rendezetett ünnepélyes
átadáson, Budapesten.

Döntéshozatal módja:
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II. 2017.02.24-én tartotta meg a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet az évértékelő
közgvülését, melyen Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

12. 2017.02.24-én a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület által megrendezésre kerü]t az
Irányi Dániel megemlékezés a Városháza udvarán, és a koszorúzás. Az ünnepségen
Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor
alpolgármester és Támok Lászlóné jegyző vettek részt.

13. 2017.02.25-én a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett
megemlékezésen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor polgármester,
Kálmán Tibor alpolgármester és Támok Lászlóné jegyző asszony 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.

14. 2017.02.28-án került megrendezésre a Békéstáji Művészeti Társaság által Görgényi
Tamás festőművész Erdő címü kiállításának megnyitója, melyen Kálmán Tibor
alpolgármester és Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke is részt vettek. A tárlatot Rácz Attila, Békés Város Önkormányzatának képviselője
nyitotta meg.

15. 2017.03.02-án tartották meg a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvizminőség-javító
Önkormányzati Társulás Elnökségének soron következő ülését, melyen Izsó Gábor
polgármester vett részt.

ló. 2017.03.02-án Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából megemlékezést
tartottak Békésen. Köszöntőt mondott Izsó Gábor Békés város polgármestere. Emlékező
beszédet mondott Deákné Domokos Julianna, Békés város Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságának elnöke. Az ümwpségen Kálmán Tibor alpolgármester és Muesi András az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is részt vettek.

17. 2017.03.04-én került sor a Békés Megyei polgárőrök Szövetségének közgyűlésére,
melyen Izsó Gábor polgármester is jelen volt.

18. 2017.03.07-én a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DARER)
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlés tartott, melyen Izsó Gábor
polgármester és Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes vettek részt.

19. 2017.03.08-án nönap alkalmából Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor
polgármester a Szegedi Kis István Református Gimnázium női diákjait, a Békési Járási
Hivatal és a Békési Polgármesteri Hivatal női dolgozók köszöntötték.

20. 2017.03.08-án nőnap alkalmából Izsó Gábor polgármester a Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum ünnepi műsorán köszöntötte a hölgyeket.

21. 2017.03.09-én tartotta Mezőberény Város Önkormányzata az EFOP-t.5.3
„Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségekben”
című pályázat egyeztető megbeszélését, melyen Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor
alpolgármester és Sápi András intézményi referens vettek részt.

22. 2017.03.10-én a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság ..Biztonságos Közlekedés
Gyermekszemmel” című gyermekrajz kiállítást rendezett a Békési Gyermekkönyvtárban.
A kiállítás megnyitóján a helyezést elért gyermekeknek Kálmán Tibor alpolgármester
adta át a díjakat.

23. 2017.03.14-én rendezte meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú művészeti
Iskola Március 15-i ünnepségét. melyen Izsó Gábor polgármester isjelen volt.

9



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. március 30-i ülésére

24. 2017.03.14-én rendezte meg a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola az
848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét, melyen Békés

Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester és Mucsi András
az UgyTendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke voltakjelen.

25. 2017.03.15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc városi ünnepségén
Várfl András, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Izsó Gábor
polgármester, Békés város képviselői és a civil szervezetek vezetői koszorúztak. Ünnepi
beszédet Dr. Csiby Miklós főorvos, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület alelnöke
mondott.

26. 2017.03.16-án érkezett meg Dr. Takács Árpád - a Békés Megyei Kormányhivatal
főigazgatójának - levele, melyben tájékoztat, hogy a Békés, Kossuth utca 4. szám alatti
ingatlanon foLytatott fejlesztések lehetővé teszik, hogy a Földhivatali. Hatósági és
Gyámügvi Osztály is ott kapjon helyet. Így a 2017. áprilisi költözés és május eleji
takarítás után vissza kívánják adni a Kossuth utca 3. és a Széchenyi tér 15. szám alatti
önkormányzati ingatlanokat és a bennük található berendezéseket.
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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.
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 Sportpálya, Veres Péter
tér, Bánhida, Szan’asi u., Csabai u.. Cseresznye u.. Petöfl u., Rákóczi u.. Ibrány, Hatház,
buszmegállók. kerékpárutak mentén.
Nádvágás: Körgát, Csallóközi árok. viztározó
Közút programunk fó tevékenysége a város útjainak padkázása, kátyúzása, járda javítása. A
városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: Petőfl u., Kossuth u., Rákóczi ii., Cseresznye u., Kőrösi Csoma Sándor u., Fáy u.,
Karaes Teréz u., Szent Pál sor, Ady u., Szarvasi u., Csabai u., Csíkos u.
Tátra u. járdajavítás
Kátyúzás: Verseny u., Fáy u., Módez Zsigmond u. - Csíkos u. sarkánál, Kert u., Bethien u.,
Hidvégi u., Posta u., Mezei u., Damjanich u., Fábián u., Révész u., Szent Pál sor
A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a vizleengedés 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 határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.I.1-15-BSI-2016-
00001. Pályázati összköltség 399.718.953,- Ft, támogatási igény 399.718.953,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
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-BSI-2016-
00002. Pályázati összköltség 172.510.930,-Ft Ft, támogatási igény 172.510.930,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
3. A TOP 2.1.3-15 kódszámú felhivásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-1 5-BS 1-2016-
00002. Pályázati összköltség 154.305.000,-Ft Ft. támogatási igény 154.305.000,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
4. A TOP-1.l.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának
segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
1.1.3-l 5-BS1-201 6-00012. Pályázati összköltség 249.999.500,-Ft, támogatási igény
249.999.500,-Ft, saját erő 0 Ft. A pályázaÉ elbírálása még nem történt meg.
5. A TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásra „Az élhetőbb békési városközpontért” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.l.2-I5-BSI-2016-
00001. Pályázati összkőltség 498.579.000,-Ft, támogatási igény 498.579.000 ‚-Ft, Saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
6. A TOP-I .1.1-IS kódszámú felhivásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel
pályázatunkat határidőberi benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l.l.l-l5-BSI-20l6-
00004. Pályázati összköltség 101.723.190,-Ft, támogatási igény 101.723.190 ‚-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
7. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk.
Támogatási kérelem száma: TOP-I.2.I-15-BS1-2016-00007. Pályázati összköltség
309.999.618,-Ft, támogatási igény 309.999.618 ‚-Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még
nem történt meg.
8. A TOP-4.l.1-15 kódszámú felhivásra „Békés, gyermekon’osi rendelők kialakítása”
címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.1.1-lS-BS1-
2016-00022. Pályázati összköltség 59.999.880,-Ft, támogatási igény 59.999.880,-Ft, saját erő O
Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
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-BSI-
2016-00024. Pályázati összköltség 55.905.400,-Ft, támogatási igény 39.581.023,-Ft, Saját erő
16.324.377,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
10. A TOP-3 .2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2. I-I 5-BS 1-2016-
00021. Pályázati összköltség 395.295.145,-Ft, támogatási igény 395.295.145,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
II. A TOP-3.2.2-1 S kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2- 1 5-BS 1-2016-
00003. Pályázati összköltség 159.823.150,-Ft, támogatási igény 159.823.150,-Ft, saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.
12. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés
városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-
4.3.1-1 5-BS 1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény
519.112.500,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
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13. A Belügyminisztérium döntése alapján a Békési Gyógyászati Központ és GvógyWrdő
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. A
közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelező a Békés — ViII Kfl. 5630 Békés, Dózsa György u. 3.
14. Békés Város Onkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézettől ‚.Családbarát Munkahely” címet nyert el,
mellyel 700 ezer Forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Az Onkormányzat a pályázat
keretében az egészséges, stressz-mentes munkahelyi környezet biztosítása érdekében, igény
szerint különbözö irodai egészségmegőrzö/tartásjavító eszközöket kíván beszerezni, illetve
környezetbarát és egészségjavitó lehetőségként munkahelyi kerékpár vásárlásával kívánja a
hatékonyabb munkavégzést elősegíteni, a városban történő felmérések, helyszíni szemlék,
ügyintézések, ellenőrzések céljából. Továbbá a pályázat segítségével hagyományteremtö
szándékkal családi napot tervez annak érdekében, hogy a munkatársak családtagjaikkal együtt,
közösen töltsenek el egy napot a sport és a kikapcsolódás jegyében. A pályázattól rnggetlenül
mind a munkaszervezésben, mind szociális téren igyekszik az önkormányzat Segíteni a
kollégáknak. A támogatási szerződés aláírásra került.
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,-Ft, saját erőt nem igényel. A programban a kertek
megvásárlása van folyamatban.
16. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre hatáddőben
benyújtottuk jelenikezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5 db „D” típusú
sportpark építését igényeltünk. Saját forrást nem kellett megjelölni. A pályázat elbírálása még
nem történt meg.
17. Békés Város Onkormányzata 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.

18. Benyújtottuk pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az

elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívására I

db C típusú töltőpont kiépítésével a Békés, Széchenyi tér 21 szám előtti, I hrsz-ú közterületen.

Pályázati összköltség 3.200.000,-Ft, támogatási igény 3.200.000,-Ft, saját erő O Ft. A pályázat

elbírálása még nem történt meg.

19. Határidőben benyújtottuk a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez. állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő

és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra, „Békés. külterületi helyi közutak fejlesztése”

címmel. Pályázati összköltség 93.133.291,-Ft, támogatási igény 79.163.297,-Ft, saját erő

13.969.994 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

20. Békés Város Önkormányzata 135 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyert el egy
konferenciasorozat Rnanszírozására. Békés városa 2015-ben a testvértelepüléseivel és a
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partnervárosaival összefogva nyújtott be támogatási kérelmet EDGE ALONG — Közösségek
hálózata, az európai polgári kezdeményezés elemzése az európai demokrácia mentén címmel,
amelyet aztán támogatásra alkalmasnak ítéltek Brüsszelben. A projekt alapján a résztvevő
partnerek öt helyszínen, öt témában tartanak értekezleteket 2016. márciusától egy éven keresztül
egy konferencia sorozaton, amelyből két találkozó, a nyitó és záró rendezvények megrendezését
Békés vállalta magára.
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió
történelmének. működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és
döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus
részvételre ösztönzi őket. A program emellett kiemelt űgyelmet szentel az európai identitás, a
tolerancia és egymás kölcsönös megértésének erősítésére is.
Ot konferencián bemutatásra kerül az európai polgári kezdeményezés beindításának sikeres
megszervezése.
A 2015 — 3436/ 001-001 sz. projekt 40%-os előleggel jelenleg a megvalósítás folyamatban van,
záró rendezvény március 24-25-én kerül megrendezésre.
21. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országoskiterjesztéséhez c.
felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KOFOP-1 .2.1 -

VEKOP-16-20l7-00818. Pályázati összköltség 8.956.424,-Ft, támogatási igény 8.956.424 ‚-Ft,
saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Békés, 2017. március 20. Ic
/ VI

l’dábor
pólgármester
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