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2013. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2013-ban Békés városa kapott felkérést a Csabai Kolbászfesztivál szervezőitől arra,
hogy meghívott vendégvárosként kiemelt bemutatkozási lehetőséget kapjon. A térség
legnagyobb, négy napos gasztronómia fesztiválján Békésnek lehetősége nyílna, hogy
teljeskörűen bemutassa a város színes kulturális, gazdasági, turisztikai értékeit valamint civil
eredményeit. Továbbá a békéscsabai rendezvény igen jó alkalmat teremt arra, hogy a város
erősödő turisztikai szolgáltatásait – a Békési Uszoda, Békési Kishajó Kikötő, Békési
Kistérségi Járóbeteg-ellátó Komplexum, Dánfoki Üdülőközpont – egységes rendszerbe
foglalva jelenítse meg.
A 2013. október 24-27. között megrendezendő fesztiválon Békés tematikusan, mindig
más-más oldaláról adhat képet a helyi hagyományairól, értékeiről a kilátogató vendégek
számára. Mindezek mellett fellépési és prezentálási lehetőséget kapnának Békés kulturális
csoportjai, helyi vállalkozásai és civilszervezetei.
Előzetes egyeztetések alapján a fesztivál szervezői biztosítják a helyszínt valamint a
programok kialakításában folyamatosan egyeztetnek a testület által kijelölt
munkaszervezettel. A cél az lenne, hogy Békés, mint díszvendégként megjelenő település
kapcsolatokat építsen, hirdesse kultúráját, tradícióját, értékeit. A megvalósításhoz szükséges
anyagi feltételeket – így például Békésről szóló kiadványok készítését, fellépők utazási
költségét- az önkormányzatnak kell biztosítania.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
I.

Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
egyetért
azon
kezdeményezéssel, hogy Békés vendégvárosként szerepeljen a 2013. október
24-27. között megrendezendő Csabai Kolbászfesztiválon.

II.

Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
program
megvalósításhoz, lebonyolításához 1.500.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány 57.000EFt
céltartalék keret terhére.
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III.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatóját, hogy
a tervezett költségnek megfelelően, tegye meg a szervezéshez illetve
megvalósításhoz szükséges szakmai egyeztetéseket.

Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. május 24.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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