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Nyílt ülés Kenyeres-Zsebks Emőke önkormányzati tanácsadó

1. 2017.03.20-án kiállítást szervezett a Szent Lázár Alapítvány a Békési Galériában „Munka.
tehetség. rejtett értékeink” címmel. A kiállítást Izsó Gábor po]gármester nyitotta meg.

2. 2017.03.21-én került megrendezésre a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kircndeltség I. negyedéves koordinációs értekezlete.
melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Csarnai Mihály közbiztonsági
referens vett részt.

3. 2017.03.22-én sajtótájékoztatót tartott Izsó Gábor polgármester, Túri Andrea. a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális. Sport és Turisztikai Központ igazgató-helyettese és
Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház és a Színitanbáz igazgatója a “Beépített
kellékek” című színdarabíró pályázattal kapcsolatosan.

4. 2017.03.22-én rendezte meg a Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány a Tehetségnapi
Hangversenyt, melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor
alpolgármester vett részt.

5. 201 7.03.23-án került sora KBC Nonprofit Kft. soron következő taggvülésére. melyen Izsó
Gábor polgármester vett részt.

6. 2017.03.24-25 között rendezte meg Békés Város Önkoirnányzata a ‚Europe for Citizens
Programme ‘EDGE ALONG — Networking Communities Analyzing Citizens Initiative
Along the Furopean Democracy” projekt keretében záró konferenciáját, melyen Izsó
Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő is részt vett.

7. 2017.03.28-án tartotta meg a Békési Kistúrségi Társulása soron következő ülését.
X. 2017.03.29-én a Körösök \‘ölgyc Vidékíjlcsztési Közhasznú Egyesület közgyükst tartott.

melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Kálmán Tibor alpolgánnester vett

részt.

9. 2017.04.04-én rendezte meg a KBC Nonprofit Kft. a TOP-5.L2-I5-BSI-20l6-00002

„Helyi Foglalkoztatási együttműködések a Békési Járásban” elnevezésű projekt keretében
a paktumszervezet együttműködési szerződésének ünnepélyes aláírását, melyen Izsó

Gábor polgármester vett részt.
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10. 2017,04.05-én került megrendezésre a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala szervezésében Az intézményvezető felelőssége a köznevelés és a
gyermekvédelem területén” című szakmai nap, melyen Békés Város Önkormányzata
képviseletében Kádasné Öreg Julianna. a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója vett részt.

11. 2017.04.05-én tartotta a KÉSZ békési szervezete a KÉSZ által alapított SURSUM CORDA
DÍJ átadási ünnepségét. melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Izsó Gábor
polgármester és több önkormányzati képviselő vettek részt.

12. 2017.04.07-én került megrendezésre Szigeti Csaba „Egy város, ötkarika, ezernyi történet
Békéscsabaiak az olimpiákon Athéntól Rióig” című kötetének bemutatója, melyen Békés
Város Önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor alpolgármester vett részt.

13. 2017.04.07-én került megrendezésre az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány 13.
Jótékonysági bálja, melyen Izsó Gábor polgármester és Mucsi András, az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is részt vettek.

14. 201 7.04.08-án rendezte meg a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum és a Nefelejcs Békési
Kulturális és Ilagyornányőrző Közhasznú Egyesület a Nefelejes-díj átadó ünnepségét a
Békési Galériában. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati
képviselő vett részt.

15. 2017.04.11-én tartotta meg a Békési Kistérségi Társulása soron következő ülését.
16. 2017.04.13-án Békés várossá nyilvánításának 44. évfordulójának alkalmából került sor

Békés város kiválóságainak elismerésére A kulturális központ színháztermében tartották
azt az Ünnepi képviselő-testületi ütést, amelyen a „Civilek a Városért”, a „Békés
Városért” kitüntetések valamint a „Békés Város Diszpolgára” és „Az Év Békési
Sportolőja” elismerő címek kerültek átadásra. Az ünnepségen a megválasztott
diákpolgármester és diák-alpolgármester hivatalosan is beiktatásra kerültek. A „Beépített
kellékek,, című színdarab pályázatának ünnepélyes díjátadásra is sor került a Békés Város
Ünnepi-képviselő Testületi Ülésén, valamint a további pályázók is kézhez vehették
munkájuk elismeréseként a névre szóló emlékplaketteket és emtéklapokat.

17. 2017.04.13-án a Békés Járási Helyi Védelmi Bizottság I. félévi soros ülését tartotta meg,
melyen Békés Város Önkormányzata képviseletében Csarnai Mihály közbiztonsági
referens vett részt.
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a
Közm unkaprogram keretében elvégzett munkákról

Szelektív. Illetve zöldhulladékokat szedünk, válogatunk illetve betonelerneket gyár[unk a Szarvasi
úti telephelvünkön, melyet a helyi sajátosságokra épülő startmunkaprogram keretében végzünk. A
program feladata a zsákok legyártása is.
A Szarvasi úti, illetve a Csabai úti telephelyünkön végezzük cl a TMK íeladatokat. gépeink.
szerszúmaink karbantartását, javítását.
Illegális startmunka programunkban vállaltuk, hogy 30 fő a városban, illetve a peremkerületekben
szedi az illegális hulladékokat. Kerékpárral a műanyag zsákokba gyűjtenek mintegy 25-30 zsák
szemetet naponta. Munkájuk folyamatos gyűjtenek. Bánhida, Ma]ornvég, Dánfok. Körgát. Gyulai
természetvédelmi terület, Bánvég, Hatház, Párizs, Veres Péter tér, Ibrány. Malomasszonykert.
Ujváros, Vásárszél u.. Jégvermi kert. Gőzmalom sor, Váradi u. Vége, főútvonalak mentén, Kodály
u.. Csallóközi u., Farkas Gyula u.. Hunvadi tér. Kisvasút sor, Táncsics Mihály u.. Legelősor, Május
I park. Sebők kert. kerékpárutak mentén. Rákóczi u. vége. József Attila sétány. Csabai u.

Közút programunk fő tevékenysége a város útjainak padkázása, kátyúzása. járda javítása. A
városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazitjuk az útjelző táblákat.
Padkáztunk: Gát u.. Szív u.. Csíkos u.. Kossuth u.. Petőf5 u.. Rákóczi u.. Karaes Teréz u.. Fábián
u., Fáy u.. Cseresznye u.. Szent Pál sor. Körösi Csoma Sándor u.. Széchenyi tér
Kátyúzás: Gát u.. Szív u., Révész u., Fúró u.. Váradi u.. Teleky u., Petőfi u., Szőlő u., Kinizsi u.,
Asztalos u.. Dózsa u.. Arany János u., Tárház u., Deák Ferenc u.. Hunyadi u., Szent Pál sor, Fáy
u.. Szélső u.. Szegedi u.. Otemetö u.. Farkas Gyula u.. Kecskeméti u.. Kereszt u.. Verseny u., Posta
u. Bartók Béla u.. Csabai u.. Kalász u.. Oláh Mihály u.. Cseresznye u.. Toldi u..
Sebők kert kétsorosjárda javítása. cseréje

Betvíz programunk fő tevékenysége árkok tisztitása, burkolása, csatorna kiépítés, vízelvezető
árkok tisztítása. karbantartása. A szivattyúk takarítása folyamatos volt, mint esős napokon a
vízteengedés a városban. vápák kialakítása.
Nyílt csapadékelvezető árkok takaritása: Kölcsey u., Deák Ferenc u., Szabadkai w. Dánfok. Szilva
u.. Tölgyfa w. Lengyel Lajos u.. Bartók Béla u.. Gagarin u., Borosgán u.. Mátyás Király u.
Csatorna tisztítása: Körgát. Hunyadi u.
Szent Pál sor esapadékakna javítása. Keserűsor u. zártcsatorna készítés. Árpád u. zártesatorna
készítés
Áteresz takurítása: Kispince u., Deák Ferenc u., Attila u.
Mederhurkolt árkok takarítása: Malomasszonykert. Rákóczi u.. Fülöp u., Tél u., Bólyai u.. Szabó
Dezső u., Révész u., Csap u., Gagarin u., Bartók Béla u.
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

1. A TOP-3.l.l-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút építése” címmel
pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.1.1-15-BSI-20l6-
00001. Pályázati összköltség 399.718.953,- Ft. támogatási igény 399.718.953%-Ft. saját erő O Ft.
A pályázat elbírálása még nem történi meg.
2. A TOP-5.2.l-15 kódszámű felhívásra „Egyűtt az integrációért Békésen” címmel
pályázatunkat határidöben benyújtottuk. Támogatási kéreLem száma: TOP-5.2. 1-l 5-BS 1-2016-
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 felhívásra „Békés. csapadékviz elvezetés kialakítása” címmel

pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2. 1.3-l 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 pályázawnkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-l .1.3-
I 5-BS 1-2016-00012. Pályázati összköltség 249.999.500,-Ft, támogatási igény 249.999.500,-Ft.

saját erő O Ft. A pályázat 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. 1.2-l 5-OS 1-2016-

00001. Pályázati összköhség 498.579.000,-Ft. támogatási igény 498.579.000 ‚-Ft. saját erő O Ft.

A pályázat elbírálása még nem történt meg.

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

pályázawnkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.1-15-BSl-2016-

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-l .2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból knntartható

turizmusfej lesztés — Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási

kérelem száma: TOP-i .2.1-1 5-BS1 -201 6-00007. Pályázati összköltség 309.999.61 8,-Ft.

támogatási igény 309.999.618 ‚-Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

8. A TOP-4. 1.1-15 kódszámú felhivásra „Békés. gyermekon’osi rendelők kialakítása”

címmel pályázatunkat határidöben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-4. 1.1 - I 5-BS 1-

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.l-15 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha felújítása”

címmel pálvázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.2.l-l5-BSI-

2016-00024. Pályázati ősszköltség 55.905.400.-Ft, támogatási igény 39.581.023,-Ft. sát 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 benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2, 1-1 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.
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11. A TOP-3.2.2-15 kódszámú felhívásra „Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel

pályázatunkat határidőben benyújtottak. Támogatási kérelem száma: TÜP-3.2.2-15-BSI-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 tlhívásra ‚Leromlott városi területek rehahilitációa Békés

városában” címmel pályá2atunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-

4.3.1-15-851-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,-Ft, támogatási igény

519.112.500,-Ft. saját erő O Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

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

elektromos rendszerének felújítására 29.999.984,-Ft támogatási összeget nyertünk cl, 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 Kft. 5630 Békés, Dózsa György u. 3.

14. Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a

Család-, Hjúság- és Népesedéspolitikai Intézettől „Családbarát Munkahely” címet nyert el, mellyel

700 ezer forint Vissza nem térítendő támogatást kapott. Az Önkormányzat a pályázat keretében az

egészséges. stressz-mentes munkahelyi környezet biztosítása érdekében, igény szerint különböző

irodai egészségmegőrző/tartásjavhó 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 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 függetlenül mind a

munkaszervezésben, mind szociális téren igyekszik az önkormányzat segíteni a kollégáknak. A

támogatási szerződés aláírásra került.

IS. Pályázatot nvújtouunk be a 2015. évi tanvafejlesztési programból megvalósított zártkerti

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

kérelem benyújtásával igényeltünk támogatást zártkerti fekvésű Vdldrészlet művelési célú

revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely soráii közösségi termelés keretében

igazoltan őshonos vagy táj fajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre. A pályázat nyert. a megítélt

támogatási összeg 9.100.000,-Ft, saját erőt nem igényel. A programban a kertek művelése,

hekerítése, infrasztuktúra kialakítása van folyamatban.

16. A Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Programban való részvételre határidöben

benyújtottukjelentkezésünket. A Képviselő-testület döntése értelmében 5db ‚.D” típusú sportpark

építését igényeltűnk. Saját forrást nem kellett megjelölni. A pályázat elbírálása még nem történi

meg.

17. Benyújtottak pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az

elektromobilitúsi töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívására 1

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.

18. Határidőben henyújtottuk 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.
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19. Békés Város Önkormányzata 135 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyert cl egy

konferenciasorozat i5nanszirozására. Békés városa 2015-ben a testvértekpüléseivel és a

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 polgárokén 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 figyelmet szentel az európai identitás, a tolerancia és egymás

kölcsönös megértésének erősítésére is.

Ö 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 került megrendezésre.

20. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országoskiterjesztéséhez c.

felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-2017-00818. 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. április 13

rábor
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