
Tárgy: Tájékoztatás azon szervezetekről, 

melyekben Békés Város 

Önkormányzata képviselteti magát 

Sorszám: V/2. 

Előkészítette: Budai Tünde 

Önkormányzati tanácsadó 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Szalai László Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. április 30-i ülésére 
 

Kérdés: 

Kér egy olyan kimutatást, amelyben szerepelnek azok a személyek, akik Békés Városát 

valamilyen szervezetben képviselik társadalmi munkában, illetve díjazásért.  

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válasz: 

 

Békés Város Önkormányzata több szervezetnek, egyesületnek is a tagja. Békés Város 

Önkormányzata tagja a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületnek. Az egyesület 

rendszeres résztvevője minden lakossági fórumnak, társadalmi érdekegyeztetésnek, 

önkormányzati és civil rendezvénynek, ahol az Élővíz-csatornával, vízgazdálkodással 

kapcsolatos problémák feltárása, érdekek egyeztetése a cél. Az egyesületnek jelenleg 4 

önkormányzat köztük Békéscsaba, Békés, Gyula, Doboz, valamint 5 gazdálkodó szervezet, 3 

civil szervezet és 6 magánszemély a tagja. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor 

polgármester képviseli , tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

Az önkormányzat tagja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületnek, mely 2002-ben 

alakult. Jelenleg összesen 23 tagja van, amelyből 10 Békés megyei, 1 Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei települési önkormányzat. A szervezet Alapszabályának megfelelően a 

tisztségviselőket 5 évre választja a tagság. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor 

polgármester mint, az egyesület elnök-helyettese képviseli. Tevékenységért tiszteletdíjban 

nem részesül. 

A Dél-Kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszernek (DAREH). 2006. 

márciusában alakult, jelenleg 93 tagot számlál, melynek tagja Békés Város Önkormányzata is.  

A tagtelepülések közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki 

védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű 

hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív 

hulladékgyűjtés és a komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre 

kerülő hulladék mennyiségét. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester 

képviseli. Tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

A „Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak főcélja, 

hogy az ivóvíz minőségét az uniós előírásoknak megfelelő szintre hozzák. Társulásban 

résztvevő önkormányzatok száma összesen 44 melyek között szerepel az Önkormányzat is. 



Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviseli , tevékenységért 

tiszteletdíjban nem részesül. 

A BÉKÉS AIRPORT Kft. a Magyar Állam, 2 vállalkozás, 1 civil szervezet és 2 

önkormányzat tulajdonában van. Békés Város Önkormányzata a kft-n belül 3,33 % 

részvénnyel rendelkezik. Az Önkormányzatot Izsó Gábor polgármester képviseli , 

tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
(DARFT Zrt.)az Önkormányzat szintén tagja.  Célja, hogy konkrét – akár induló – 

projektötletekre, finanszírozási hiányokra gyors, szakszerű válaszokat adjanak. Békés Város 

Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviseli. Tevékenységért tiszteletdíjban nem 

részesül. 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben Békés Város Önkormányzata részvénytulajdonosi 

titulusában vesz részt a szervezet közgyűlésein.  Békés Város Önkormányzatát Izsó 

Gábor polgármester képviseli. Tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

A térség fejlődéséért felelősséget érző 17 civil szervezet, 4 vállalkozás, 4 

magánszemélyek és 17 önkormányzat – így Békés Város Önkormányzata- is 2011 

szeptemberében megalakította a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületet. 

A szervezetnek ma már 64 aktív tagja van, és további csatlakozások is várhatók. Az Egyesület 

célja, hogy a Körösök völgye térségének 18 településén folytatható legyen a LEADER 

Program. Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviseli.  

Tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

Békés Város Önkormányzata 2010-ben alapító tagként hozta létre a Kerékpárosbarát 

Települések Országos Szövetség elnevezésű szervezetet. A szervezet célja többek között a 

magyarországi kerékpározás fejlesztése, a települések közt létrejövő, kerékpározást érintő 

együttműködések, és a Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának növelése. 

Jelenleg 17 önkormányzat tagja a szervezetnek. Elnöke Izsó Gábor polgármester, 

tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

Békési Kistérségi Társulás 9 település társulásában jött létre azzal a céllal, hogy 

közösen az önkormányzati, közszolgáltatási és területfejlesztési feladatokat hatékonyan, 

gazdaságosan lássák el. A szervezetnek Békés Város Önkormányzata is tagja. Elnöke Izsó 

Gábor polgármester, tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. A társulás munkaszervezete 

a Békési Polgármesteri Hivatalban működik.  

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást két önkormányzat – Békés, 

Tarhos- közösen hozták létre 2013. májusban. Elnöke Izsó Gábor polgármester. 

Tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

A Helyi Védelmi Bizottságnak tagja Békés Város Önkormányzata. Békés Város 

Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviseli , tevékenységért tiszteletdíjban 

nem részesül. 

A Békési Helyi Értéktár Bizottságot Békés Város Önkormányzata 2013. szeptember 

18-án hozta létre 5 állandó bizottsági taggal. Elnöke Izsó Gábor polgármester, a bizottság 

elnökhelyettese Kálmán Tibor sportreferens, a titkári feladatokat Budai Tünde önkormányzati 

tanácsadó látja el. A bizottság munkáját társadalmi megbizatásban látja el.  

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat 

szintén alapító tagként vesz részt. Alapítása 1997-ben történt, de 2005-ben új lendületet kapott 

a szervezet, melyet röviden Közép-békési Centrumnak (KBC) is neveznek. A Fejlesztési 

Ügynökség azzal a céllal jött létre, hogy munkaszervezetenként előkészítse és menedzselje a 

három város és a kapcsolódó kistérségek jövőbeni közös fejlesztési projektjeit. Elnöke Izsó 

Gábor polgármester, tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 



A Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsa három, hat, kilenc, 

tizenkettő vagy tizenöt tagból álló testület. Az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi 

intézmények esetében a tagok legfeljebb egyharmadát az egészségügyi intézmény ellátási 

körzetéhez tartozó települési önkormányzatok küldötteiből, a további tagok felét az 

egészségügyi intézmény ellátási körzetében az egészségügy területén működő civil 

szervezetek küldötteiből, a többi tagot az intézmény küldötteiből kell megválasztani. Békés 

Város Önkormányzatát a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet jelenlegi Felügyelő Tanácsában 

dr. Kovács Péter képviseli, tevékenységért tiszteletdíjban nem részesül. 

 

 

 

Kérem válaszom elfogadását. 

 

 

Békés, 2014. április 11. 

      Izsó Gábor 

                                                                                                  polgármester 

 


