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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2011. január 27-ei ülésére 

 
 

1. 2010. december 10-én „Mindig az a perc a legszebb …” című műsoros estet rendezett 
a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a Békési 
Galériában. A Karády Katalin színművésznő születésének 100. évfordulója alkalmából 
megrendezett eseményt a szervezők egybekötötték Dr. Pálmai Éva csipkekiállításával. 
A kiállítást Csuta György festőművész nyitotta meg, majd Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt. Az eseményen több önkormányzati 
képviselő mellett részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző is.  

2. 2010. december 10-én tartotta hagyományos évzáró rendezvényét a Békési Diákok 
Atlétikai Clubja a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ebédlőjében. Az 
eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

3. 2010. december 13-15. között az Újvárosi Tagóvoda dolgozói karácsonyi vásárt 
szerveztek, melynek bevételéből az óvoda gyermeköltözőjét szeretnék felújítani. Az 
eseményen Tárnok Lászlóné jegyző is részt vett. 

4. 2010. december 14-én tartotta ülését a Pándy Kálmán Megyei Kórház Felügyelő 
Tanácsa, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.  

5. 2010. december 14-én megtartotta a megalakulása utáni első ülését a Békési 
Kistérségi Társulás. A Társulási Tanács tagjai tájékoztatót hallgattak meg a 
kistelepülési szennyvízelvezető rendszerek kiépítésének és ehhez kapcsolódó biogáz 
erőmű létesítésének lehetőségeiről, valamint az IP alapú térfigyelő rendszerek 
kialakításáról. Ezt követően elfogadták a Társulás I-III. negyedévi költségvetésének 
teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2011. évi költségvetési koncepciót. Határozatot 
hoztak a 2011. évi átmeneti gazdálkodás szabályozásáról, valamint jogszabályi 
változás miatt módosították a Kistérségi Iroda alapító okiratát és SzMSz-ét. Végül 
megválasztották a DAREH elnökség kistérségi delegáltját Izsó Gábor személyében. 
Két helyettesének Simon István Tamást, Doboz polgármesterét és Hornok Sándort, 
Tarhos polgármesterét választották meg. 

6. 2010. december 14-én került sor a szokásos karácsonyi hangverseny megtartására, 
melynek színhelye ezúttal is a református templom volt. Önkormányzatunkat Izsó 
Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 
képviselték. 

7. Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-ai ülésén tárgyalta meg a LISZ 
Kft. további működtetésének, átalakításának kérdését. A testület 430/2010. (XII. 16.) 
számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy külső gazdasági szakemberek 
bevonásával vizsgáltassa felül a LISZ Kft. tevékenységét, illetve világítassa át a Kft-t 
és kérjen javaslatot a működtetés további feltételeinek meghatározására. Az elkészült 
vizsgálati dokumentációból az egyezetéseket követően előterjesztést terjesszen be a 
Képviselő-testület januári ülésére. A LISZ Kft. tevékenységének vizsgálata ugyan 
megkezdődött, de annak végső eredményét csak a Képviselő-testület februári ülésére 
tudjuk biztosítani.   
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8. 2010. december 16-án rendkívüli közgyűlést tartott a Békés Megyei Vízművek Zrt.. 
A közgyűlésen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

9. 2010. december 17-én tartotta karácsonyi ünnepségét az Epreskerti Óvoda, melyen 
részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

10. 2010. december 18-án tartotta székház átadó ünnepségét a Békési Polgárőrség 
Közhasznú Szervezet. Városunk nagy hagyományokkal rendelkező civil szervezete 
korábbi helyéről a Petőfi u. 42. szám alá költözött. Az eseményen részt vett Izsó 
Gábor polgármester is.  

11. 2010. december 18-án „Lucától Újévig” címmel karácsonyi műsort adott a 
Belencéres Néptáncegyüttes a Békés Városi Kulturális Központban. Az est folyamán 
megelevenedtek a karácsonyi népszokások, sok-sok tánccal vegyítve. Az eseményen 
részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

12. 2010. december 20-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, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Tárnok Lászlóné 
városunk jegyzője is.  

13. 2010. december 21-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 2010. évi hivatali 
tevékenységet, majd mindketten megköszönték a dolgozók éves munkáját.  

14. 2010. december 22-én karácsonyi ünnepséget tartottak a Hajléktalanok Átmeneti 
Szállóján, melyen városunkat Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 
képviselték. 

15. 2010. december 23-án karácsonyi ünnepi műsort rendezett a Hajnal István Idősek 
Otthona, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

16. 2011. január 2-án a hagyományokhoz híven megrendezésre került az újévi 
hangverseny. A Békés Városi Kulturális Központ teltházas koncertjén Izsó Gábor 
polgármester ünnepi köszöntőt, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester pedig 
pohárköszöntőt mondott.  

17. 2011. január 3-án Szilágyi Imre 100 éves szépkorút köszöntötte városunk nevében 
Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.  

18. 2011. január 8-án indult útjára Békésen egy új kezdeményezés. „Hét Krajcár” 
elnevezéssel hétvégi, gyermekétkeztetési program kezdődött, melyet a tervek szerint 
ezentúl a nyári szünet kivételével minden szombaton megszerveznek azok, akik 
magánszemélyként, vállalkozásként vagy civil szervezetként hozzájárulnak ahhoz, 
hogy alkalmanként 150, valóban rászoruló gyermek ne éhezzen. A kezdeményezés 
igazi összefogást váltott ki mindenkiből, a legkülönbözőbb emberek adakoztak a 
szervezésben is részt vevő Családért Alapítvány számlájára, hogy segítsék az akciót. 
Az alkalmankénti 150 gyermek adatait a békési óvodák és iskolák szakemberei 
állították össze. Jelenleg is több száz olyan gyermek van fent a listán, akiknél nem 
mindig biztosított a hétvégi, otthoni étkezés zavartalansága. Éppen ezért az étkezésben 
résztvevők névsora havonta változik majd. Minden család személyre szóló levélben 
értesülhetett a napokban arról, hogy a gyermekük számára készülő meleg ételt egy 
hónapon át hol és mikor vehetik át és vihetik haza. A szervezésben résztvevők 
kontrollálják is az átvételt, hogy valós igények mentén haladjon a program. Minden 
esetben az intézmények és a szakemberek ingyen, társadalmi munkában segítik a 
karitatív akciót. Az ebéd költségének biztosítását Izsó Gábor polgármester mellett 
önkormányzati képviselők, orvosok, vállalkozók és magánszemélyek is felvállalták, 
de a programhoz bárki kapcsolódhat. Jelenleg az előzetes egyeztetések és felajánlások 
alapján fél évre fedezve van egy-egy szombati gyermekétkeztetés költsége.  
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19. 2011. január 8-án a Bagoly Vendéglőben tartotta évzáró-évnyitó vacsoráját a Békési 
Motoros Baráti Kör. Az eseményen városunkat Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 
képviselte.  

20. 2011. január 10-én Bereczki Andrásné 90 éves szépkorút köszöntötte Izsó Gábor 
polgármester.  

21. 2011. január 11-én tartotta ülését az Ivóvízminőség-javító Konzorcium Szegeden. 
Városunkat Ilyés Péter köztisztviselő képviselte az ülésen.  

22. 2011. január 14-én idén is Újévi Fogadáson köszöntötte városunk Békés 
legjelentősebb vállalkozásait. Az állófogadással egybekötött eseményen mintegy 
kilencvenen vettek részt.  

23. 2011. január 20-án tartotta taggyűlését a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás (DAREH) Orosházán. A 
napirendi pontok között szerepelt a 2011. évi költségvetés elfogadása és felhatalmazás 
megadása a KEOP-7.1.1.1/09-2010-0004 kódszámú pályázat támogatási 
szerződéséhez kapcsolódó nyilatkozatok megtételére a támogatási szerződés 
aláírására. A pályázat témája a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a DAREH területén. 

24. Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja a február 
havi, valamint Balázs László képviselő, pénzügyi bizottsági elnök a január havi 
tiszteletdíjáról lemondott. 

 
   
 
 
Békés, 2011. január 20. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 


