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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. december 2-i ülésére 

 
1. 2015.10.22-én Bakson tartották a TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012-0013 kódszámú, a 

„Jövőnek dolgozunk!” - komplex környezet és életminőség fejlesztési program Baks 

Mária telepen” című projekt zárórendezvényét, melyre meghívást kaptak a „Remény – 

Híd” a Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című projekt konzorciumi 

partnerei is, így önkormányzatunk is. Ez ugyanolyan Komplex-telep program 

pályázat, amelynek mi is a zárásához közeledünk. A meghívásnak eleget téve, Békés 

Város Önkormányzatának képviseletében Zsombok Ágnes, a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselője, pályázati referens és Ferenczi László projektmenedzser vettek részt. 

2. 2015.10.23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőseinek tiszteletére 

koszorúzással egybekötött városi megemlékezésre került sor a békési Forradalmi 

Emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott, Izsó Gábor, Békés Város polgármestere. A 

megemlékezésen Békés Város Önkormányzatának képviseletében részt vett Deákné 

Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András, 

az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Balázs László a 

Pénzügyi Bizottság elnöke, és Dr. Seres István önkormányzati képviselő. 

3. 2015.10.24-én Békés Város Önkormányzata Izsó Gábor vezetésével ebben az évben is 

részt vett a Csabai Kolbászfesztivál kolbászkészítő versenyén. 

Ismét világ- és olimpiai bajnokok – Wichmann Tamás, Horváth Csaba - társaságában 

gyúrták a csapattagok a kolbászt. Békés Város Önkormányzatának képviselői közül 

Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és 

Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke vettek részt a szombati versenyen. Békés 

vendége volt az idén is Mocsai Lajos, illetve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

vezetőségéből többen is. 

4. 2015.10.26-án Izsó Gábor polgármester otthonában köszöntötte Vincze Jánosné Szabó 

Dezső utcai, valamint Csarnai Gábor Mikszáth Kálmán utcai lakosokat 90. 

születésnapjuk alkalmából. 

5. 2015.10. 29-én a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szervezésében, „Fél Évszázad 

Pillanatképei” címmel került sor Békésen a Városháza emeleti folyosóján a békési 

Zeneiskola 50 évét bemutató kiállítás megnyitójára. A kiállításon megjelent 

résztvevőket Izsó Gábor polgármester köszöntötte, majd S.Turcsányi Ildikó, 

főmuzeológus nyitotta meg a tárlatot. Az eseményen részt vett több önkormányzati 

képviselő is. 

6. 2015.10.30-án Békés Város Önkormányzata, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 

Galériája és a Hidasháti Zrt. szervezésében került megrendezésre a Hidasháti Zrt, 

Kárászmegyeri Vadászkastélyában 2012. óta folyamatosan megrendezésre kerülő 

művésztábor alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitója. Az eseménynek a Békés Városi 

Jantyik Mátyás Múzeum Galériája adott helyet. A kiállítást Végh László, a Hidasháti 

Zrt vezérigazgatója nyitotta meg, a vendégeket Izsó Gábor polgármester köszöntötte. 

 

 



2 

 

7. 2015.10.30-án a Békési Diákok Atlétikai Clubja a békési Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola ebédlőjében rendezte évzáró rendezvényét. A Békési DAC vezetősége 

meghívásának eleget téve Békés Város Önkormányzatának képviseletében az 

eseményen Kálmán Tibor sportreferens a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője vett 

részt. 

8. A Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a 

Nemzeti Művelődési Intézettel, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen 

a termelők számára Fórumokat szervez annak érdekében, hogy a helyi termékeket 

gyártók szakmai ismeretei bővüljenek, és kérdéseikre választ kapjanak. A Fórum-

sorozat Békés megyei időpontja 2015.11.04-e, helyszíne a Békés Városi Kecskeméti 

Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ volt. A rendezvényen Békés Város 

Képviselő-testülete nevében a megjelenteket Izsó Gábor polgármester köszöntötte. 

9. 2015.11.04-én Békésen a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozóterme adott otthont a 

Közép-Békési Települések Önkormányzati Társulása soron következő ügyvezető 

testületi ülésének. Új tevékenyégi kör felvétele és együttműködési megállapodás 

tervezet elfogadása voltak napirenden. Az ülést a KBC elnökeként Izsó Gábor 

polgármester vezette. 

10. 2015.11.06-án a Mentálhigiénés Egyesület szervezésében a Békés Városi Kecskeméti 

Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ színháztermében tartották az VIII. 

„Játék –Szín” Amatőr Színjátszó találkozót. A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. 

Pálmai Tamás alpolgármester. 

11.  A Békési Kajak –Kenu Club 40 éves fennállásának tiszteletére rendezett vacsorával 

egybekötött ünnepséget tartott 2015.11.07-én a Club vezetősége Békésen, a Városi 

Sportcsarnokban. Köszöntőt mondott az est meghívott vendége dr. Baráth Etele a 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, valamint Izsó Gábor Békés város 

polgármestere. Békés Város Képviselő-testületének képviseletében az ünnepségen 

jelen volt még Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

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

elnöke, Balázs László a Pénzügyi Bizottság elnöke. 

12. 2015.11.12-én a választókerületi polgármesterek tartottak egyeztető megbeszélést a 

Szarvasi Polgármesteri Hivatal kis tanácstermében. A megbeszélés fő témája a kiírásra 

kerülő TOP pályázatok voltak. Az egyeztetésen jelen volt Dankó Béla országgyűlési 

képviselő, Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.  

13. 2015.11.14-én a Városháza udvarán került sor Békés Város Önkormányzatának 

fásítási akciója keretében megvalósult facsemeteosztásra. A fásítási akció során 

mintegy 180 facsemete került kiosztásra és – Békés város fásítási koncepciójának 

figyelembe vételével – kiültetésre. A faültetési akció Izsó Gábor polgármester 

kezdeményezésére valósult meg, aki a facsemeték szétosztásában is személyesen részt 

vett. A fásítási akcióban részt vett és facsemetét ültetett még Deákné Domonkos 

Julianna, a Dr Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Mucsi András, az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 

14. 2015.11.16-án a „Remény-Híd” Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című 

projekt keretein belül megtartandó Programirányító Tanács ülésére került sor a Békési 

Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében. Az ülésen a projektmenedzser és a 

szakmai vezetők 2015. szeptember és október hónapokban elvégzett feladatairól 
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hangzott el beszámoló. Az ülésen Békés Város Önkormányzatának képviseletében 

Izsó Gábor polgármester vett részt. 

15. A Munkácsy Mihály Múzeum tárlatának, a Szent Koronába visszakebeleztetett Békés 

megye török utáni helyreállításának háromszázadik évfordulója alkalmából 

összeállított kiállítás megnyitójára került sor 2015.11.20-án a Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központban. A tárlatot Mucsi András, a Békés Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének Társadalmi kapcsolatokért felelős bizottságának 

valamint Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának elnöke nyitotta meg. 

16. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Békés Megyei Kormányhivatal 

Békés Vármegye újraszervezésének 300. évfordulója alkalmából tartott ünnepi 

megyegyűlést 2015.11.20-án Békésen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. Az 

ünnepség keretében a Polgárokért elismerést Zalai Mihály, a Békés Megyei 

Önkormányzat közgyűlésének elnöke adta át Babák Mihálynak, Szarvas város 

polgármesterének. Az ünnepi testületi ülésen köszöntőt mondott Izsó Gábor 

polgármester, a képviselő testület tagjai közül részt vett Deákné Domonkos Julianna, 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Mucsi András, az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Barkász Sándor a Pénzügyi- 

valamint az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja. 

17. 2015.11.21-én került megrendezésre a VII. Békési Református bál, melynek a Békési 

Galéria adott helyet. A rendezők meghívására a rendezvényen részt vett Izsó Gábor 

polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Balázs László a Pénzügyi Bizottság 

elnöke. 
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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 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. : Szarvasi út, Csabai kerékpárút, 

peremkerületek: Újváros, Malomvég, Oncsa, Kerékpárutak, buszmegállók, Veres P. tér, 

Sportpálya, Petőfi u., Rákóczi u., Szarvasi u. , Párizs, Táncsics u., Kossuth u., Széchenyi kert, 

Jégvermi kert közterület,  Szarvasi, Ady, Csabai, Hunyadi, Kalász, Deák, utcákon, Sirály, 

Kispince, Jégverem, Galamb, Sodrony, Kubikos, Bartók, Kodály, Gagarin utcákon, Kert u., 

Kodály, Csíkos, Gagarin, utcákon, főútvonalak mentén, Temető mellett, Raktár sor, Asztalos 

u., Drága u., Uszoda körül, Vásárszél u., Lengyel L., és bekötő utcái, Dánfokon. 

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

főtéren, Az Ady utcán, Ady tömbbelsőket is levágva, a Karacs Teréz utcában, a Fáy utcában, 

az Erzsébet ligetben, a Kossuth és Petőfi utcákban, Veres Péter téren, a városi záportározók 

körül, a szivattyúházak körül, Táncsics utcában, a piac körül, az élővíz csatorna mindkét 

partján, Cigányvízládánál, a Mázsaház, körül, Oncsa egész területén. Fürdősétány utcában, a 

Tűzkút, a Szántó Albert utcán. A Csallóközi utca mezőgazdasági területén, a Diós tanyánál. 

Levágjuk a füvet a városi intézmények körül és a játszótereken is. A város nagyobb, 

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

elszállítottuk.  

Közútprogramunkban a fő tevékenységünk a város útjainak padkázása, kátyúzása 

kohósalakkal, hidegaszfalttal. 

A városban folyamatosan megtisztítjuk és helyreigazítjuk az útjelző táblákat. 

Padkáztunk és az aszfaltos útjaink szegélyeinek tisztántartására folyamatosan ügyelünk a 

főtéren, a Kossuth, a Verseny, a Csallóközi, Csabai, Cseresznye utcákon, Petőfi u., a Kőrösi 

Cs.S.u., Honfoglalás téren, Ady u. és parkolói, Baky, Fáy, Szarvasi út utcákon, Fábián, Szántó 

A., Csíkos u., városi kerékpárutakon, Rákóczi, Kossuth utcákon, Táncsics utcán. A tisztítás 

során a padkaföldet minden esetben elszállítottuk. 

Kátyúzás hidegaszfalttal Petőfi u. gimnáziumnál, Pacsirta u.  Szigetvári-Kert u., Csíkos, 

Móricz, Bocskai, Bartók, Ág, Lengyel L, utcákon, Tavasz- Brassói átjáró felszedése, 

kohósalakozása, 

A város járdáit folyamatosan javítjuk, cseréljük, szélesítjük. Bodoki u.9. előtt kétsoros járda 

átrakása, Petőfi u. 75. járdázás, monolit járda feltörése, törmelék elhordása, szökőkút 

takarítás, Asztalos u. ártézi kút takarítása, Borz – Teleki u. monolitjárda felverése, 

törmelékszállítás, tükörszedés, lapok lerakása, alá-ráhomokolás. A Diós tanyánál útjavítás, 

gréderezés, susnyóvágás, elszállítás, Sebőkkertben új járdasor kiépítésének folytatása, Körösi 

Cs. S.u. aszfalt és betonjavítása feltörése, új járdasor kiépítése, Piac téren 3 soros járda 

javítása, Galamb u. szintezésre előkészítés, Hársfa u. – Szilva u. aszfaltozás, Bajza u. 

gréderezés, kohósalakozás, homokolás. Bajza u. gréderezés után gereblyézés, nagy kövek 

elszállítása, Tavasz u. gréderezés, törmelék elszállítása, Tavasz u. – Csallóközi u. sarokra 

járda mellé oszlop betonozása, Magyari u. kohósalakozás, hengerezés. Polgármesteri Hivatal 

hulladékgyűjtő konténer alá járdalap lerakása, Berényi kerékpárút javítás. 
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Petőfi u., fedett csatornán 2 db akna kiásása csövek pótlása, Fáy u. 9. kutatóárok ásása, Fáy 

Cseresznye sarok mederből tuskó kiásása, Galamb u. szintezésre előkészítés, Mederburkolt 

árok takarítása Móricz, Gagarin, Bartók, Fáy, Hunyadi Lengyel L.u., Táncsics u. víznyelő 

rács lehúzása, Galamb Szőlő u. kutatóárok ásása, Eperfa kiszedése, bejáró felszedése, Szőlő u. 

kutatóárok ásása, Fáy u. csapadékelvezető. árok vízszivattyúzása, gázvezeték lehomokolás, 

betoncső felszedése, csőnek tükörásás, csőfektetés. 

Esős napokon megoldottuk a vízleengedést a városban. Rákóczi, Ótemető, Katona, Kikötő, 

Keserű sor, Síp u., Bánvég, Kecskeméti u., Táncsics, Lengyel L., Móricz Zs. utcákon. A 

belvízszivattyúkat folyamatosan ellenőrizzük a gerebrácsok takarítását elvégezzük. 

Katolikus temetőben kerítésoszlopokat állítottunk és vadhálóval kerítést készítettünk. 
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1. A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című, 

TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat 100 %-os támogatással 148.815.090,-

Ft támogatást kapott. Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet, a 

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír Alapítvány. A 

pályázat végrehajtása a záró stádiumba érkezett, 2015. november 25-én lesz a projekt 

zárórendezvénye. 

2. 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. 

3. A KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

pályázati felhívásra nyújtott be projektelképzelést az önkormányzat. A pályázat 100 %-os 

támogatási intenzitású. Jelen projekt részeként a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Békés, József Attila u. 12. számú épületén került 

elhelyezésre maximum 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer. A megpályázott összeg 

bruttó 47 730 609 forint. A támogatói döntést 2015. január 21-én megkaptuk, viszont a 

támogatási összeg 34.495.579,-Ft. Az 500.000,-Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részt 

az önkormányzat vállalta, a támogatói okiratot 2015. május 12-én megkaptuk. A 

beruházás befejeződött, a záró ellenőrzésre 2015. november 26-án kerül sor. 

4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Városi épített örökség megőrzése 

Kódszám: HU07PA16-A1-2013 felhívásra (Norvég Alap) a Békés, Jantyik Mátyás utca 5. 

sz. ingatlan felújításával nyújtottunk be pályázatot. A felújítási költség összesen bruttó 

230.000.000,- Ft, a 95%-os mértékű igényelt támogatás bruttó 218.500.000,- Ft, az 5% 

saját erő mértéke bruttó 11.500.000,- Ft. Magyarország és Izland, a Liechtensteini 

Hercegség, illetve a Norvég Királyság közötti tárgyalások kedvező fejleményeként az 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok folytatása mellett döntöttek a tárgyaló 

felek. A folytatás minél gördülékenyebb előkészítése érdekében a Végrehajtó Ügynökség 

bevonásával egy felmérés készült, amely eredményeként a felek döntést hoznak a 

Finanszírozási Mechanizmusok egyes fejlesztési programjainak folytatásáról, esetleges 

módosításáról, adott esetben végleges megszüntetéséről. A felmérés a Finanszírozási 

Mechanizmusok pályázati kiírásain részt vevő pályázók bevonásával történt meg és célja 

annak meghatározása, hogy a benyújtott, de el nem bírált pályázatok közül melyek azok, 

amelyek változatlanul megvalósíthatóak az eredeti pályázati anyagban foglaltak szerint. A 

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. felé nyilatkoztunk a 

pályázat fenntartásáról. 

5. A Belügyminisztérium második körben támogatta a közbiztonság növelését célzó 

önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkat. 8 db kamera 

telepítésére került sor év végéig. Az összköltség 4.671.319,-Ft, a támogatás 3.644.969,-Ft, 

a saját erő mértéke 1.026.350,-Ft. A kamerahelyek: Széchenyi tér-Múzeum köz 2 db, 

Dübögőnél 1 db, Turul patikánál 3 db, Malom-Petőfi u. sarkán 1 db, Királyok kapujánál 
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lévő gyalogátkelőhelynél 1 db. A projekt befejeződött, december 31-ig kell elszámolni a 

támogatással. 

6. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

pályázatot nyújtottunk be a Jantyik u. 21-25. alatti önkormányzati tulajdonú és 

üzemeltetésű konyhaépület külső nyílászáró cseréjére, napkollektoros HMV rendszer 

kiépítésére, eszközök beszerzésére. A beruházás bekerülési költsége bruttó 24.226.776,-

Ft, a megpályázott támogatás bruttó 23.015.437,-Ft, mely az összes költség 95 %-a. Békés 

Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 1.211.339,-Ft önerőt (5 %) a 

fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázatot elbírálták, tartaléklistára került. 

7. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra pályázatot nyújtottunk be és a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöli meg. A beruházás bekerülési 

költsége bruttó 20.425.355,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 15.000.000,-Ft, mely az 

összes költség 73,44%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 

5.425.355,-Ft önerőt (26,56 %) a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások 

keretéből biztosítja. A pályázat elbírálás alatt van. 

8. Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtottunk be Óvodai, iskolai 

és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 

(továbbiakban: sportfejlesztés) pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám alatti 

sportcsarnok tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli meg. A beruházás bekerülési 

költsége bruttó 17.441.052,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 14.824.894,-Ft, mely az 

összes költség 85%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 

2.616.158,-Ft önerőt (15%) a fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázat 

elbírálás alatt van. 

9. 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 hő- 

és 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 támogatásban részesült, 

a támogatási szerződést 2015. november 12-én aláírtuk. 

10. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatására a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0024 azonosító számú 
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fejlesztéssel. A BM EU önerő alapból igényelt támogatás 21.788.773,-Ft, melyhez a 

szükséges önerőt 21.788.773,- Ft Békés Város Önkormányzata a költségvetési 

rendeletének Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint 

projektekhez történő hozzájárulások keretéből biztosította. Az elbírálás még nem történt 

meg. 

11. 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. 

12. A napokban döntöttek Brüsszelben az EACEA Ügynökség (Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency) által kiírt az Európa a Polgárokért Program Városok Hálózata 

alprogramjához benyújtott támogatási kérelmekről. Békés Város Önkormányzata 2015. 

szeptember 1-i határidővel pályázott az alprogram 2. ütemére. Az 569609-CITIZ-1-2015-

2-HU-CITIZ-NT azonosító számú pályázat 135.000 EURO vissza nem térítendő 

támogatást nyert, mely önerőt nem igényel Békés Város Önkormányzatától. 2016 

márciusától egy éven keresztül egy olyan konferencia sorozat valósulhat meg, mely az 

európai polgári kezdeményezés folyamatát szimulálja a részt vevő 8 országból mintegy 10 

szervezetnek az európai demokrácia mentén.  Két konferenciát Békésen rendeznek meg, 

továbbá Mol (Szerbia), Bojanow (Lengyelország) és Gyergyószentmiklós (Románia) 

települések szolgálnak majd a szakemberek találkozásának helyszínéül.  

 

 

 

Békés, 2015.november 24. 

 

 

 

 

  Izsó Gábor  

 polgármester 


