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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

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

 
1. 2012. március 31-én rendezték a Békés Városi Kulturális Központban az VII. 

Fregolina Kupa Tánciskolás Táncversenyt. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester 
nyitotta meg. A díjátadáson Mucsi András Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke, Békés Város Önkormányzatának Oktatási, kulturális és sport 
bizottságának elnöke is részt vett. 

2. 2012. március 31-én rendezték meg a Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági 
ebédjét. Az eseményen Izsó Gábor polgármester is részt vett 

3. 2012. március 31-én a Békési Galéria adott otthont a Nefelejcs-díj átadó 
ünnepségnek, az idei díjazottak Farkas Lászlóné és Barócsi Attiláné - pedagógusok 
lettek. Az eseményen Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő is 
részt vett.  

4. 2012. április 1-jén rendezte meg a békési Piacfelügyelet Virágvasárnapi Vásárát a 
piacon. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

5. 2012. április 3-án Baricsa Andrásné 90 éves szépkorút köszöntötte városunk nevében 
Izsó Gábor polgármester. 

6. 2012. április 3-án tartotta kuratóriumi ülését „A Békési Fürdőért” Közalapítvány. 
Beszámoltak a Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről és elfogadták a 
közhasznúsági jelentését. Döntöttek a közalapítvány meglévő vagyonának további 
felhasználható összegéről.  

7. 2012. április 5-én tartotta a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a városi 
Gyermekvédelmi Tanácskozást. Az eseményen Tárnok Lászlóné jegyző is részt vett. 

8. 2012. április 7-én a Békési Galériában nyitotta meg kiállítását „60 év 60 kép” címmel 
születésnapjának alkalmából Csuta György festőművész. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Tárnok Lászlóné jegyző valamint 
több önkormányzati képviselő is részt vett. 

9. 2012. április 10-én tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás. A 
résztvevők tájékoztatót hallgattak meg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság képviselőjétől, elfogadásra került a Társulás 2011. évi zárszámadása. 
Napirendi pontként szerepelt még többek között a Kistérségi Iroda 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló valamint a 2011. évi belső ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló beszámoló, melyek szintén elfogadásra kerültek. 

10. 2012. április 10-én Balog Imre 90 éves szépkorút köszöntötte városunk nevében Izsó 
Gábor polgármester. 

11. 2012. április 13-án ünnepi képviselő-testületi ülés keretében kerültek átadásra a 
„Békés Város Díszpolgára”, „Békés Városért”, „Civilek a Városért” és „Az Év Békési 
Sportolója” elismerő kitüntetések. A „Békés Városért” kitüntető címet 2012. évben 3 
magánszemély, „Civilek a Városért” 1 civil szervezet, „Az Év Békési Sportolója” 
kitüntető címet 3 kiváló sportoló kapta. A díjátadás előtt Izsó Gábor polgármester 
mondott beszédet, a díjátadás után pedig ünnepi műsor és állófogadás zárta idén is az 
évfordulót. 
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12. 2012. április 14-én hatodik alkalommal került megrendezésre a városi Nagytakarítási 
Mozgalom. A Tiszta-Békéséért mozgalom idei állomása a Békés-Dánfoki 
Üdülőközpont volt, annak karbantartása. Másik közös cél a város nagyjainak 
elhanyagolt sírhelyeinek rendbetétele volt. Az akcióban közel 300 fő köztük több 
civil, sport, egyházi szervezet munkatársai is ki vették részüket. A takarítás során 1500 
zsákot töltöttek meg lehullott avarral az önkéntesek és 20 darab sírhelyet tettek 
rendbe. A megmozduláson részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné 
jegyző is.  

13. 2012. április 14-én tartották az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány által 
szervezett jótékonysági bálat. A rendezvényen Izsó Gábor polgármester is részt vett. 

14. 2012. április 19-én a tartotta taggyűlését a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás (DAREH) Orosházán. A 
napirendi pontok között szerepelt a Társulás 2011. évi beszámolója, a 2012. évi 
Közbeszerzési terv elfogadása. Az ülésen részt vett Ilyés Péter és Hidi József, Békés 
Város Önkormányzatának köztisztviselői. 

15. 2012. április 19-én Szalkai Mihályné 90 éves szépkorút köszöntötte városunk 
nevében Izsó Gábor polgármester. 

16. 2012. április 19-én a Békési Galéria adott otthont a hetedik „KÉSZ díj” átadó 
ünnepségének. Idén Balog Gáborné kapta az elismerő díjat. Az eseményen részt vett 
Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző, és több önkormányzati képviselő.  

17. Mucsi András képviselő úr, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke öt havi 
tiszteletdíjáról lemondott. 

18. Békés Város Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkaterve alapján a Képviselő-
testület áprilisi ülésére tűzte napirendre a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 
29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 
által az új Hulladékgazdálkodásról szóló törvény még nem került elfogadásra, ezért a 
köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló javaslatot most nem 
terjesztjük a Képviselő-testület elé. 

19. Békés Város Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkaterve alapján a Képviselő-
testület áprilisi ülésére tűzte napirendre a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalását, mivel a Kft-nek a 
beszámolóját május 31-ig kell benyújtania, ezért a tájékoztatót a májusi testületi ülésre 
terjesztjük elő. 

 
 
 
 
Békés, 2012. április 20. 
 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 








