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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2012. január 26-i ülésére 

 
1. 2011. december 4-6 között városunkat Izsó Gábor polgármester, Mészáros Sándor az 

Ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottságának elnöke, Pocsaji Ildikó 
önkormányzati képviselő, Zámbó András a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 
igazgatója valamint a média képviselői képviselték Gyergyószentmiklóson. Békés 
város 4 fős delegációja a testvérvárosunkban hagyományosan megrendezésre kerülő 
Szent Miklós napokon vett részt.  

2. 2011.december 10-én a városháza nagytermében került kihirdetésre a Bursa 
Hungarica 2012. évre kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályázatának eredménye. A tavalyi 
évhez hasonló összegű támogatást tudja biztosítani a tanév második felétől az 
önkormányzat a nyertes 123 tanuló részére. Így több mint 6,5 millió forint áll majd 
rendelkezésre mindkét típusú pályázat finanszírozásához.  

3. 2011. december 11-én rendezte meg a Játékos Luca Napi Vásárt a Békés 
Önkormányzatának Piacfelügyelete. A rendezvény Luca-napi néphagyományok 
felelevenítését tűzi ki célul és különböző népi játékok segítségével elsősorban a 
gyerekeket kívántak megszólítani a szervezők. Az eseményt Izsó Gábor polgármester 
nyitotta meg. 

4. 2011. december 14-én került sor a szokásos karácsonyi hangverseny megtartására, 
melynek színhelye ezúttal is a református templom volt. Önkormányzatunkat Izsó 
Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő 
képviselték. 

5. 2011. december 15-én összapparátusi értekezleten köszöntötte a köztisztviselőket és a 
hivatal valamennyi dolgozóját karácsony alkalmából Izsó Gábor polgármester és 
Tárnok Lászlóné jegyző. Az összejövetelen a jegyző értékelte a 2011. évi hivatali 
tevékenységet, majd mindketten megköszönték a dolgozók éves munkáját. 

6. 2011. december 16-án az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete a megtartott 
közgyűlésén tiszteletbeli taggá választotta John Griffin, Ausztrália nemrég 
Magyarországra akkreditált nagykövetét. Az egyesület korábbi tiszteletbeli elnöke, 
Alex Brooking nyugdíjba vonulását követően is folytatódni látszik a megkezdett 
kapcsolat ápolása a két ország között. Juhász Zoltán, az egyesület elnöke a nagykövet 
kétnapos látogatását különböző programokkal színesítette. Izsó Gábor polgármester 
köszöntőjét követően felcsendült az ausztrál és a magyar himnusz a városháza 
dísztermében a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában. Majd Békés város 
történelméről beszélt Nagy Ildikó képekkel illusztrálva, végül a Belencéres 
Néptáncegyüttes táncosai mutattak ízelítőt a magyar virtusból a nagykövet úrnak. A 
közgyűlésen a tagokon kívül olyan szimpatizánsok is részt vettek. 

7. 2011. december 17-én közös rendezvénnyel a Békési Néptánc Gálával búcsúztatta 
2011-es évet Békési Kistérségi Iskola Alapfokú Művészeti Intézményegysége és a 
Békés Városi Kulturális Központ. Az esten Izsó Gábor polgármester mondott 
köszöntő beszédet.  

8. 2011. december 17-én tartotta karácsonyi ünnepségét az Epreskerti Óvoda, melyen 
részt vett Izsó Gábor polgármester. 
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9. 2011. december 21-én karácsonyi ünnepi műsort rendezett a Békés Megyei Hajnal 
István Szociális Szolgáltató Centrum Idősek Otthona, melyen Izsó Gábor 
polgármestert Vámos László tanácsnok képviselete.  

10. 2011. december 21-én Nem sokkal karácsony előtt ünnepi műsor keretében mondott 
köszönetet a Városháza Dísztermében Izsó Gábor polgármester mindazoknak az 
érintetteknek, akik hozzájárultak a „Hét Krajcár” elnevezésű hétvégi, 
gyermekétkeztetési program 2011. évi megvalósulásához. A kezdeményezés Békés 
városában tavaly januárjában indult útjára azzal a céllal, hogy ne az amúgy is 
agyonterhelt szociális kasszát szabdalja tovább, hanem a társadalmi szolidaritásra 
építve közösen a megoldást keressük. A tenni akarás igazi összefogást váltott ki 
mindenkiből, a legkülönbözőbb emberek adakoztak és vettek részt a szervezésben, a 
főzésben és az ételosztásban. A köszöntő és beszámoló során a polgármester több 
számszerű adattal is igazolta a program sikerét. A szombatonként összesen 38 
alkalommal megvalósuló ételosztáson összesen 5747 adag étel került kiosztásra tíz 
különböző helyszínen. A programhoz csatlakozott a Békés valamennyi nagyobb 
konyhája és négy helyi étterem. Minden esetben az intézmények és a szakemberek 
ingyen, társadalmi munkában segítették a karitatív akciót. 96 fő magánszemély és 
vállalkozó valamint 14 különböző helyi szervezet segített az ételosztásban a 
szervezésben és támogatta adományával a programot. A kezdeményezés 2012-ben is 
folytatódik és az első négy szombati napon a Polgármesteri Hivatal konyháján történik 
majd az ételosztás, erről az érintettek természetesen a szokott módon kapnak értesítést.  

11. 2011. december 22-én karácsonyi ünnepséget tartottak a Hajléktalanok Átmeneti 
Szállóján, melyen városunkat Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 
képviselték. 

12. 2011. december 23-án a polgármesteri hivatal nagytermében tartotta városunk a 
Szegények Karácsonyát. A szegény sorsú családok köszöntését és megajándékozását 
ezúttal is a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezte. Az eseményen részt 
vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné városunk jegyzője is.  

13. 2011. december 29-én ünnepi közgyűléssel lezárta Békés a település újjáülésének 
300. évfordulójára emlékező évet. A református templomban megtartott rendezvényen 
az ünnepi istentisztelet mellett a presbitérium fogadalomtétele, zászlóátadás és egy 
erdélyi házaspár magyar állampolgársági eskütétele is zajlott.   

1. 2012. január 7-én a hagyományokhoz híven megrendezésre került az újévi 
hangverseny. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ teltházas koncertjén Izsó Gábor polgármester ünnepi köszöntőt, Dr. Pálmai 
Tamás alpolgármester pedig pohárköszöntőt. 

2. 2012. január 10-én tartotta soros ülését a Békés Kistérségi Társulás. A tanácskozáson 
elfogadásra került a Társulás 2012. évi munkaterve, valamint egyeztetések folytak a 
jelenlévő polgármesterekkel a pályázati úton létrehozott szélessávú informatikai 
hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan mely a HURO/1101 projekten belül valósulna 
meg. 

3. 2012. január 10-én projekt ismertetőt tartott Békés Város Önkormányzata az ótemető 
utcai óvoda uniós forrásból történő épületének felújításáról és bővítéséről. Az óvoda 
épületének a felújítására és bővítésére mindössze öt százalékos önerőt kellene 
biztosítania a városnak. A pályázatkészítése folyamatban van. 

4. 2012. január 11-én ötödik alkalommal vehette át Békés a Kerékpárosbarát Település 
címet. Az oklevelet Izsó Gábor polgármester megbízásából önkormányzatunkat az 
ünnepélyes átadáson Mészáros Sándor Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöke képviselte Győrben. 

5. 2012. január 14-én évértékelővel egybekötött missziósnapot tartott szombaton a 
Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata és az Építő-követek Misszió Békésen. Az 
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eseményt Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának 
vezetője nyitotta meg. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

6. Békés Város Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkaterve alapján az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság januári ülésére tűzte napirendre az óvoda-iskola 
előkészítő osztály létrehozásának megtárgyalását a Szegedi Kis István Gimnáziumban. 
Az országgyűlés által 2011 decemberében elfogadott nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény nem teszi lehetővé az előkészítő osztályok létrehozását csak 
abban az esetben, ha az intézmény gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménynek 
minősül. A törvény előírja, hogy amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek 
súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét 
betölti, fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő 
nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában saját intézményében külön 
erre a célra létrehozott csoportban, otthoni ellátás keretében, vagy abban az 
intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. Tekintettel a jogszabályi 
előírásokra az óvoda-iskola előkészítő osztály létrehozásáról szóló javaslatot nem 
terjesztjük az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elé. 

 
 

 
Békés, 2012. január 20. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 


