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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2011. február 24-ei ülésére 

 
 

1. 2011. január 21-én, pénteken a Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi műsort 
rendezett a Békés Városi Kulturális Központ. Az eseményen Izsó Gábor polgármester 
mondott köszöntőt.   

2. 2011. január 22-én a Városi Sportcsarnokban került megrendezésre a IX. Békés – 
Körös Kupa ifjúsági teremlabdarúgó-torna. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor 
polgármester és Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselő is. 

3. 2011. január 24-én Békésen tartotta ülését a Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás. Az ülésen újabb egy évre – immár harmadik alkalommal - 
Izsó Gábort, Békés polgármesterét választották meg a tagok a KBC elnökévé. A tagok 
módosították a Társulási Szerződés egyes pontjait, elfogadták az Ügynökség 2011-es 
költségvetését és áttekintették az új pályázati lehetőségeket is.  

4. 2011. január 26-án „Australia Day”-t tartott Budapesten Ausztrália Magyarországra 
akkreditált nagykövete, Mr. Alex Brooking, melyre Békés város polgármesterét is 
meghívta. Izsó Gábor polgármester ugyan elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni 
az eseményen, de a nagykövet úrral szintén jó kapcsolatot ápoló Juhász Zoltán békési 
vállalkozó személyesen adta át a polgármester üdvözlő levelét.  

5. 2011. január 26-án polgármestereknek tartott felkészítő értekezletet a Megyei 
Védelmi Bizottság. Az értekezleten, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke részt vett 
Izsó Gábor polgármester is.  

6. 2011. január 28-án tartotta évadnyitó vacsoráját a Békési Kajak-Kenu Club a Bagoly 
Vendéglőben. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

7. 2011. január 29-én rendezte meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Békési 
Szervezete jótékonyság farsangi bálját. Az eseményen városunkat Izsó Gábor 
polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester – egyben házigazda – és Tárnok 
Lászlóné jegyző képviselték. Rajtuk kívül több önkormányzati képviselő is jelen volt 
az eseményen.  

8. 2011. január 31-én tartotta ülését a Helyi Védelmi Bizottság.  
9. 2011. február 2-án a polgármesteri hivatal nagytermében tartották meg a 2011. évi 

önkormányzati költségvetés beterjesztését megelőző, A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 6 § és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. 
§ (3) bekezdése szerinti kötelező tájékoztatást az önálló és részben önálló 
költségvetési szervek és az érdekképviseleti szervek vezetői részére. A tájékoztatást 
Izsó Gábor polgármester tartotta. 

10. 2011. február 3-án tartották a Dr. Hepp Ferenc Játékos Sportvetélkedő megyei 
döntőjét. Az eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

11. 2011. február 3-án megtörtént Békés Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetési rendelet-tervezetének előkészítéséhez az önkormányzat intézményeire 
vonatkozó előirányzatok írásos egyeztetése az érintett költségvetési szervek 
vezetőivel.  
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12. 2011. február 4-én, Püski Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából 
megemlékezést szervezett a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és a Püski 
Kiadó a Farkasréti temetőben. A megemlékezésen Békés város nevében Izsó Gábor 
polgármester helyezett el koszorút Püski Sándor emlékhelyén.  

13. 2011. február 4-én Püski Sándor születésének 100. évfordulójára emlékeztek 
városunkban. A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár által szervezett eseményen részt 
vett Izsó Gábor polgármester is, ünnepi beszédet Vámos László tanácsnok, 
önkormányzati képviselő mondott.   

14. 2011. február 5-én tartotta évzáró eseményét a Békési Kertbarát Kör, melyen részt 
vett Izsó Gábor polgármester is.  

15. 2011. február 6-án, „Magyar gondolat” címmel konferenciával emlékeztek Püski 
Sándorra Budapesten a Testnevelési Egyetemen, a békési származású könyvkiadó 
születésének 100. évfordulója alkalmából. A konferenciának Vízi E. Szilveszter 
akadémikus és Szentmártoni János a Magyar Írószövetség elnöke voltak a védnökei. 
Békés városát Vámos László tanácsnok, önkormányzati képviselő, Pocsaji Ildikó 
önkormányzati képviselő és Erdősné Sági Mária a Békés Városi Püski Sándor 
Könyvtár igazgatója képviselte az eseményen.  

16. 2011. február 8-án tartotta ez évi első ülését a Békési Kistérségi Társulás. A tagok 
először tájékoztatót hallgattak meg a főépítészeti feladatok térségi szintű ellátásának 
lehetőségeiről, gyakorlati tapasztalatairól, Nyeste Sándor, monori kistérségi főépítész 
előadásában. Ezt követően elfogadták a Társulás 2010. évi költségvetésének IV. 
negyedévi módosítását, valamint a Társulás 2011. évi munkatervét. A következő 
napirend a Társulás 2011. évi költségvetésének vitája volt. A Társulási Tanács úgy 
döntött, hogy – figyelembe véve a tagönkormányzatok ez évi anyagi lehetőségeit – 
csökkenti a társulási tagdíjat 10 Ft/lakos mértékre. A módosítás miatt átdolgozásra 
kerül a társulási költségvetés és azt soron kívüli ülés keretében fogja jóváhagyni a 
Tanács. Következőkben elfogadták a 2011-2014. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési, 
valamint a 2011. évi belső ellenőrzési tervet. A Társulási Tanács, eleget téve törvényi 
kötelezettségének, felülvizsgálta és módosította a társulási megállapodást. A 
megállapodás módosítását valamennyi tagönkormányzat képviselő testületének, 
minősített többséggel jóvá kell hagynia. Végül Társulási Tanács a Kistérségi 
Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára adott ajánlatok közül az Okt-Operisz 
Plusz Pedagógiai Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadta el. A tervfelülvizsgálat határideje: 
2011. április 30. 

17. 2011. február 10-én, Szegeden tartotta ülését a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium. Az ülésen beszámolt a munkaszervezet illetve döntések születtek az 
„Ivóvíz 3.1” munkával és az „Ivóvíz 6 JESZ” szerződés módosításával kapcsolatban. 
Az ülésen Izsó Gábor polgármester megbízásából Ilyés Péter környezetvédelmi 
referens vett részt. 

18. 2011. február 10-én, csütörtökön tartotta Békés Város Önkormányzata a TIOP 1.1.1-
07/1-2008-0132 azonosító számú „E-világban – együttnevelés modern 
infrastruktúrával” című projekt záró ünnepségét a Békési Kistérségi Iskolában.  

19. 2011. február 10-én önkormányzati fórumot tartott a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége Békéscsabán a Megyeházán. A fórumon részt vett Izsó Gábor 
polgármester is. 

20. 2011. február 16-án Izsó Gábor polgármester részt vett a Békési Rendőrkapitányság 
munkaértekezletén.  

21. 2011. február 12-én rendezték meg a Karacs Bálat. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester nevében Mucsi András önkormányzati képviselő mondott 
pohárköszöntőt. Az eseményen jelen volt több önkormányzati képviselő is.  

22. 2011. február 16-án nyújtotta be Békés Város Önkormányzata pályázatát az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által meghirdetett OFA – KSZM – 
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11221/2011 azonosítószámú, „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra „Munkahelyteremtés a 2011. évi 
közfoglalkoztatási feladatok ellátására”címmel. A pályázat összköltsége: 7.113.270.-
Ft. Az igényelt támogatási összeg: 6.781.800.-Ft. Békés Város Önkormányzata saját 
forrásként 331.470.-Ft összeget biztosít. Támogató döntés esetén 2011.április 1. és 
2011. szeptember 30. között 10 fő álláskereső részére tud az önkormányzat 
álláslehetőséget biztosítani közfoglalkoztatás-szervezői munkakörben.  

23. 2011. február 16-án, egy próbafúrással kezdődött Mezőberényben a termálenergián 
alapuló, egyelőre önkormányzati intézmények fűtését kiváltó rendszer nyitó projektje. 
Az eseményen – tapasztalatszerzés céljából is – részt vett Gál András a Műszaki 
Osztály osztályvezetője és Ilyés Péter környezetvédelmi referens is.   

24. 2011. február 17-én szervezte meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület az 
Irányi Dániel ünnepséget, a Városháza előtt. Az ünnepi eseményen önkormányzatunk 
nevében Mucsi András önkormányzati képviselő és Tárnok Lászlóné jegyző helyezett 
el koszorút Irányi Dániel emléktáblájánál. 

25. 2011. február 18-án tartotta a Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete közgyűlését, 
melyen Izsó Gábor polgármestert Dr. Pálmai Tamás alpolgármester képviselte.  

26. 2011. február 18-án farsangi mulatságot tartott a Hajnal István Idősek Otthona, 
melyen Izsó Gábor polgármestert Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselő képviselte.  

27. Balázs László önkormányzati képviselő és Dr. Csiby Miklós külsős bizottság tag 
lemondtak februári tiszteletdíjukról, míg Pocsaji Ildikó önkormányzat képviselő az év 
hátralévő részében, 11 hónapra járó tiszteletdíjáról mondott le.  

 
 
 
Békés, 2011. február 18. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 


