Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2011. április 28-i ülésére
1. 2011.március 29-én az interneten keresztül élő videó beszélgetést folytatott Izsó
Gábor polgármester a Lengyelországban lévő Myszków város polgármesterével. A
lengyel polgármester testvérvárosi kapcsolat létrehozásaként kezdeményezte a
beszélgetést.
2. 2011. március 30-án tartotta a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a városi
Gyermekvédelmi Tanácskozást. Az eseményen Tárnok Lászlóné jegyző is részt vett.
3. 2011. április 1-jén tartották Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című projekt kapcsán a közbeszerzési
bizottság ülését, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
4. 2011. április 2-án rendezték meg a Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédjét.
Az eseményen Izsó Gábor polgármester is részt vett.
5. 2011. április 5-én a Karacs Tagintézmény tantestületi ülésén került sor a pedagógusok
tájékoztatására az iskola átszervezés terveiről és további lépéseiről. Az önkormányzat
képviseletében a megbeszélésen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Vámos
László kulturális tanácsnok valamint Mucsi András oktatási, kulturális és sport
bizottság elnöke.
6. 2011.április 7-én Budapesten az Állami Számvevőszék Kutatóintézete szemináriumot
tartott a költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok
kialakításáról és működtetéséről. Tájékoztatón jelen volt Tárnok Lászlóné jegyző és
Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető.
7. 2011. április 8-án tartották Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című projekt kapcsán a konzorciumi
tagok ülését. Az ülésen Izsó Gábor polgármester megbízásából Ilyés Péter
környezetvédelmi referens vett részt. A pályázat megvalósítása megkezdődött.
Kiválasztásra került a projektmenedzser, a műszaki ellenőr és a könyvvizsgáló
személye. A közbeszerzés kiírása várhatóan májusban kezdődik.
8. 2011. április 8-án a Kulturális Központ nagytermében került sor a Karacs Tagiskola
szülői körének tájékoztatására az iskola átszervezés terveiről és további lépéseiről. .
Az önkormányzat képviseletében a megbeszélésen részt vett Vámos László kulturális
tanácsnok valamint Mucsi András oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke. A
tájékoztatáson a Kistérségi Iskola intézmény vezetése is képviseltette magát.
9. 2011. április 8-án tartották az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány által
szervezett jótékonysági bálat. A rendezvényen Izsó Gábor polgármestert Pocsaji Ildikó
képviselő asszony és Mucsi András képviselő úr képviselte.
10. 2011. április 9-én ötödik alkalommal került megrendezésre a városi Nagytakarítási
Mozgalom. A takarítási akció állomása ebben az évben a Békés-Dánfoki
Üdülőközpont volt. Az akcióban több civil, sport, egyházi szervezet munkatársai is ki
vették részüket. A takarítás során közel 50 fát ültettek el és 90 liter festéket használtak
fel a 9 faház és a kerítések javítására. A megmozduláson részt vett Tárnok Lászlóné
városunk jegyzője és több önkormányzati képviselő is.
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11. 2011.április 11-én tartotta a Békési Ipartestület az éves közgyűlését, Izsó Gábor
polgármestert Mészáros Sándor képviselő úr képviselte.
12. 2011. április 12-én tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás. A Társulási
Tanács jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének
beszámolóját. Az ülésen beszámoltak a Békési Kistérségi Iroda 2010. évi
tevékenységéről, a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, illetve a 2010. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról. Ezt követően aláírásra került a korábban elfogadott
Kistérségi Fesztivál finanszírozásáról szóló megállapodás. Az ülésen jelen volt Izsó
Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.
13. 2011.április 15-én ünnepi képviselő-testületi ülés keretében kerültek átadásra a
„Békés Városért” és „Az Év Békési Sportolója” elismerő kitüntetések. A „Békés
Városért” kitüntető címet 2011. évben 3 magán személy és 2 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.
14. 2011.április 18-án pályázatot nyújtott be Békés Város Önkormányzata a Békés
Megyei Önkormányzat által kiírt Békés megyei hagyományokra épülő népművészeti
és kézműves „Nemzeti Fesztivál” című pályázatra. Sikeres pályázat esetén a XIII.
Madzagfalvi Napok programját bővítjük. A pályázatban szereplő program
megvalósítása 325.000 forintba kerül a pályázat intenzitása 70%-os. Sikeres elbírálást
követően a megpályázott összegből 30%-ot, összesen 97.500 forintot kell önerőként
biztosítani..
15. A Képviselő Testület 2011. I. félévére elfogadott munkatervében áprilisban napirendi
pontként szerepelt a köztisztasági rendelet felülvizsgálása. A rendelet felülvizsgálata
megkezdődött, azonban az előzetes egyeztetések és a jogalkotás követelményeinek
való megfelelés alapján úgy látjuk, hogy egy teljesen új rendelet megalkotása válik
szükségessé. Az új rendelet kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe, ezért a rendelet
egy későbbi képviselő-testületi ülésre kerül beterjesztésre
16. 2011. április 19-én megbeszélést tartott a Kistérségi Tagiskolák vezetőivel Izsó Gábor
polgármester. A megbeszélés során egyeztettek a Karacs Tagiskola egyházi
fenntartásának lehetőségeiről. A megbeszélésen részt vett Mucsi András oktatási,
kulturális és sport bizottság elnöke is.
17. 2011. április 20-án a Békéscsabai Garzon Szállóban tartotta éves Közgyűlését a
Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség. A Közgyűlésen Izsó Gábor
polgármestert is részt vett.
18. 2011. április 21-én kerekasztal megbeszélést kezdeményezett Izsó Gábor
polgármester. A megbeszélésen békési egyházi és gyülekezeti vezetők vettek részt,
akik beszámoltak a tavalyi év tapasztalatairól.
19. Balázs László képviselő úr, a pénzügyi bizottság elnöke az április és május havi
tiszteletdíjáról lemondott. Mucsi András képviselő úr, az oktatási, kulturális és sport
bizottság elnöke az április havi tiszteletdíjáról lemondott.

Békés, 2011. április 22.
Izsó Gábor
polgármester
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