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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2011. június 30-i ülésére 

 
1. 2011. május 23-án ünnepelte a Végvári óvoda 60. évfordulóját. Az eseményen Izsó 

Gábor polgármestert Vámos László tanácsnok képviselte.   
2. 2011. május 21-én Békésen is a szemétszedésről és az önkéntességről szólt a szombat 

délelőtt. A Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért nevet viselő akcióban a 
békési lakosok is szép számban részt vettek. A mozgalomhoz Izsó Gábor polgármester 
vezetésével több, mint százhúsz fő csatlakozott, és vette ki részét a munkából. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel az eredetileg tervezett két terület helyett négy városrészt, 
Dánfok környékét, a Cigányvízládát, a Malomasszonykertet és az egykori téglagyár 
környékét is megtisztították. Az önkéntesek összesen 150 zsák hulladékot és további 
három köbméter, nagy darabokból álló, rég nem használt eszközöket gyűjtöttek össze. 

3. 2011. május 23-án tartotta projektzáró konferenciáját a Békés Városi Kulturális 
Központ. Közel ötven milliós uniós támogatással  valósult meg a TÁMOP-3.2.11/10-
1-2010-0055 azonosítószámú A kultúra mindenkié - gyermek és ifjúsági szabadidős 
programok Békésen és környékén  elnevezésű projekt. A konferencián jelen volt 
Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő is. 

4. 2011. május 24-én ünnepélyes keretek között adták át Békés város Fábián utcai új 
„Földvár” bölcsődéjét. A hivatalos átadáson, a helyszínen közel százan hallgatták 
Erdős Norbert országgyűlési képviselő köszöntőjét és Izsó Gábor polgármester avató 
beszédét. Az esemény után a jelenlévők megtekinthették a bölcsőde belsejét, 
végiglátogathatták az összes helyiséget, majd a bölcsőde egyik termében 
állófogadással fejeződött be a hivatalos esemény.  

5. 2011. május 26-án adták át a Békési Galériában az idei KÉSZ díjat. Az immár 
hatodik alkalommal kiosztott díjat ezúttal Jenei Béla nyugalmazott iskolaigazgató 
vehette át Békés város életében kifejtett kiemelkedő munkásságáért. Az eseményen 
Izsó Gábor polgármester mellett több önkormányzati képviselő is jelen volt.  

6. 2011.május 28-án hivatalosan is megkezdte nyári szezonális működését a Békés-
Dánfoki Üdülő Központ.  Ezen a napon került ünnepélyes átadásra a Békés Kártya, 
melynek igénybevételével, helyi vállalkozóknál és Békés- Dánfoki Üdülő Központban 
különböző kedvezményekkel lehet vásárolni és szolgáltatásokat igénybe venni. Az 
első sorszámú Békés Kártyát Izsó Gábor polgármester adta át Wichmann Tamás 
olimpikon, sokszoros világbajnok kenusnak. Az átadáson jelen volt Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester is. 

7. 2011. május 30-án tartotta soros közgyűlését a Békés Megyei Vízművek Zrt. A 
napirendi pontok között szerepelt az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a 
könyvvizsgáló elmúlt évről szóló jelentései. Az Igazgatóság előterjesztette a Társaság 
2011. évi üzleti tervét. A közgyűlésen, mint részvényest, önkormányzatunkat Izsó 
Gábor polgármester képviselte. 

8. 2011. június 1-jén tartotta a Békési Kistérségi Iskola Alapfokú Művészeti 
Tagintézmény Néptánc tanszak vizsgaelőadását a kulturális központban. Az 
eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 
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9. 2011. június 2-án a 82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok alkalmából 
nyitotta meg kiállítását Sisa Béla építész a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárba. A 
kiállításon részt vett Izsó Gábor polgármester. 

10. 2011. június 3-án rendezte III. Megyei Tanévzáró Napját és Nemzetközi Diáknapját a 
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény. Izsó Gábor polgármestert Vámos László 
tanácsnok képviselte és több önkormányzati képviselő is jelen volt a rendezvényen. 

11. 2011. június 3-án tartotta III. Országos Senior Táncversenyét a Békés Megyei 
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége. Az eseményen Izsó Gábor polgármestert Mucsi 
András Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke képviselte és köszöntötte a 
jelenlévőket.  

12. 2011. június 3-án Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett kiállítást a 
Békési Kistérségi Iskola a székhelyintézmény könyvtárában. Az eseményen Izsó 
Gábor polgármestert Pocsaji Ildikó képviselőasszony képviselte. 

13. 2011. június 3-án tartotta a ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület 
jubileumi emléktúrájának alkalmából rendezett „Gyula, Békéscsaba, Békés Kék 
folyosója az Élővíz-csatorna” című kiállítását. Az ünnepélyes megnyitáson Izsó Gábor 
polgármestert Vámos László tanácsnok képviselte. 

14. 2011. június 3-án tartotta Békés Város Önkormányzata a Trianoni Emléknap 
alkalmából szervezett megemlékezést a Honfoglalás téren. Az ünnepségen dr. Csiby 
Miklós főorvos és Pocsaji Ildikó képviselőasszony mondott megemlékező beszédet. A 
megemlékezésen közreműködött Soós Enikő és Csordás Ákos „Az Én Hangom” 
énekverseny részt vevői, a Belencéres Néptáncegyüttes és az Alapfokú Művészeti 
iskola tanárai és növendékei. Az önkormányzat képviseletében jelen volt Izsó Gábor 
polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több 
önkormányzati képviselő. A megjelent több száz ember meggyújtotta a megemlékezés 
mécseseit.  

15. 2010. június 3-4. között tartották idén az V. Békési Szilvapálinka Ünnepet. 
Szombaton került sor a nagyközönség előtt a Szilvapálinka Ünnep megnyitójára és 
Békési Szilvapálinka Centrum ünnepélyes átadására. A rendezvényt Izsó Gábor 
polgármester nyitotta meg. 

16. 2011. június 4-én tartotta tanévzáró majálisát a Teleki utcai óvoda. Az eseményen 
Izsó Gábor polgármestert  Dr. Pálmai Tamás alpolgármester képviselte. 

17. 2011.június 4-én rendezte a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum „Szívvel-Lélekkel„ a Békés Megyei Szociális Ágazatban Dolgozók Amatőr 
Művészeti Fesztiváljának Döntőjét a Békés Városi Kulturális Központban. A 
rendezvényen Farkas Zoltán Békés Megye Képviselő-testületének elnöke mellett 
köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. 

18. 2011. június 4-én A Százlábú Egyesület és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, 
valamint Belényes (Románia) és Békéscsaba testvérvárosok fő szervezésében került 
megrendezésre idén nyáron első alkalommal a Körösök Völgye Határtalan Vándortúra 
és Zenei Fesztivál. A szervezett túra 2011. június 1-jén a romániai Belényesről indult, 
majd Sólyom, Gyanta, Tenke, Nagy-Zerénd, Feketegyarmat, Ant, Sarkad, Békés 
érintésével 2011. június 5-én, Békéscsabán ért véget. A túra utolsó két napja, már nem 
csak a teljesítményről szólt, hiszen a résztvevők és a rendezvényre kilátogatók is 
szórakoztató programokon vettek részt, melynek zárásaként szombat este Békés - 
Dánfokon Keresztes Ildikó, majd a Nagy Feró által vezetett BEATRICE élő koncertjei 
nyújtottak kikapcsolódást. Az esti nagy koncertek előtt Izsó Gábor polgármester a 
színpadról köszöntötte a túrázókat és a jelenlévőket. 

19. 2011. június 5-én tartotta meg az önkormányzat a városi Pedagógus Napot. Az 
eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg, majd a díjak átadásánál is jelen volt. 
Az ünnepségen részt vett még Tárnok Lászlóné jegyző, Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester, Vámos László tanácsnok és több önkormányzati képviselő is.  
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20. 2011. június 6-7-én két napos program keretében összesen 9600 kg lisztet, 15.232 kg 
spagetti tésztát és 7862 kg krémmel töltött kekszet osztott ki több mint 6000 békési 
rászoruló részére Békés Város Polgármesteri Hivatala. A segélyosztás azáltal vált 
lehetővé, hogy Békés Város Önkormányzata sikeresen pályázott EU 
élelmiszersegélyre. A program keretében szétosztásra kerülő élelmiszer az 
Élelmiszerbank és az MVH közreműködésével jött létre. 

21. 2011. június 6-án a Békési Uszodában II. Tanévzáró Kupa címmel úszóversenyt 
tartottak. A rendezvény célja az úszás és a létesítmény népszerűsítése volt, az általános 
iskolákból több mint száz tanuló érkezett, hogy megmérettesse magát. Összesen hat 
iskola diákjai versengtek meg a vándorkupáért, melyet végül szoros versenyben a Dr. 
Hepp Ferenc Tagiskola úszói vihettek el. Az érmeket Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester és Kovács Ottó az Origo Úszó Klub vezetője adta át.  

22. 2011. június 8-án tartotta a Békés Megyei Kistérségi Fórum soron következő ülését, 
ahol véleményezték a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács következő ülésének 
napirendjeit és tájékoztatást hallgattak meg a Békés Megyei Területrendezési Terv 
módosításáról és az egyeztetési eljárásról. A tanácskozáson részt vett Izsó Gábor 
polgármester. 

23. 2011. június 9-én rendezte meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium a Farkas Gyula Közoktatási Intézménnyel közösen a 
Pedagógusnapi Ünnepi Vacsorát a Békési Galériában. A rendezvény védnökei Farkas 
Zoltán Békés Megye Képviselő-testületének elnöke és Izsó Gábor polgármester volt. 
Az eseményen több önkormányzati képviselő is jelen volt. 

24. 2011. június 10-én tartotta a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás soron következő társulási ülését, ahol napirendi pontként 
szerepelt az aradi vízátvezetés megvalósításának intézményi feltételei. A 
tanácskozáson részt vett Izsó Gábor polgármester. 

25. 2011. június 11-én rendezték meg a Regionális Amatőr Ökölvívó Bajnokságot a 
Karacs Teréz Tagiskola tornatermében. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester 
nyitotta meg. 

26. 2011. június 14-én tartotta legutóbbi soros ülését a Békési Kistérségi Társulás, amely 
egyben a „Terítéken a kultúra II.” c., OKM 2010-es projekt záró konferenciája is volt. 
A kistérségi Közkincs-kerekasztal tagjaival kibővített ülést a tarhosi Molnár („Libás”) 
tanyán tartották. Az ülésen a Társulási Tanács módosította a Társulás SZMSZ-ét, 
tárgyaltak a szélessávú informatikai hálózat bővítési lehetőségeiről, majd a záró 
konferenciával folytatódott az ülés. Ennek keretében négy előadást hallgattak meg a 
résztvevők: a projekt lebonyolításáról; a projekt fenntarthatóságának, 
továbbfejlesztésének lehetőségeiről; a szeghalmi kistérségben működő közkincs-
kerekasztal működéséről és a TDM szervezetek létrehozásának, pályázati források 
igénybe-vételének lehetőségeiről. Végül a tulajdonos kalauzolásával megtekintették a 
„Libás tanya” működését, tájékoztatást kaptak a falusi turizmus nyújtotta 
lehetőségekről. 

27. 2011. június 16-án Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Bagoly László művészeti 
vezető sajtótájékoztatón tájékoztatta a nyilvánosságot a Békés-tarhosi Zenei Napok 
idei programkínálatáról. 

28. 2011. június 16-án tartotta „A Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriumi ülését. A 
tanácskozáson szó volt a külső termálmedence ünnepélyes átadásnak időpontjáról, az 
esemény megszervezéséről, az adományozók emléktáblájáról és emlékkönyvéről 
valamint a közalapítványhoz befolyt összeg további felhasználásáról. 

29. 2011. június 19-én került sor a XXXV. Békés-tarhosi Zenei Napok hagyományos 
nyitó hangversenyére a Kulturális Központ színháztermében. Az esten H. Kovács 
Judit Békés Megyei Képviselő-testület alelnöke mondott köszöntőt. A hangversenyen 
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közreműködött a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és Váradi István csellóművész, 
Somogyi-Tóth Dániel vezényelt.  A hangversenyt állófogadás zárta.  

30. 2011. június 19-én tartotta tanévzáróját a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola. Az 
eseményen Izsó Gábor polgármestert Mucsi András Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke képviselte. 

31. 2011. június 20-án tartotta a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanévzáró értekezletét a Kulturális 
Központban. Az értekezleten Izsó Gábor polgármester köszöntötte a pedagógusokat, 
értékelte az éves munkájukat, majd köszöntötte Farkas Lászlónét a Békési Kistérségi 
Általános Iskola igazgatóját nyugdíjba vonulásának alkalmából. 

32. 2011. június 21-én tartották Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a 
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című projekt kapcsán a konzorciumi 
tagok ülését. A gyűlésen kivitelezői közbeszerzési ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció egyhangúan elfogadásra került. Az ülésen önkormányzatunkat Izsó 
Gábor polgármester képviselte. 

33. 2011. június 22-én Békésen a Dánfoki Üdülő Központ éttermében tartotta ülését a 
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. A tagok elfogadták a 
módosított Társulási Szerződést, az Ügynökség 2010-es költségvetési beszámolóját, 
véleményezték az Egyesület alapszabályát és áttekintették az új pályázati 
lehetőségeket is. Az ülés elején a részt vevők számára bemutatásra került a Békés-
Dánfoki Üdülő Központ. 

34. 2011. június 23-án csütörtökön tartotta Békés Város Önkormányzata a TÁMOP 
3.3.2-08/2-2008-0023 azonosító számú „Együtt-egymásért” című projekt záró 
ünnepségét a Békési Kistérségi Iskolában. Az rendezvényt Izsó Gábor polgármester 
nyitotta meg. 

35. 2011. június 23-án tartotta a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet a Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg Ellátó Központ 
bővítése és korszerűsítése című DAOP-4.1.1/B-2008-0003 azonosító számú projekt 
szakmai nyíltnapját. A jelenlévő orvosi szakma számára bemutatásra kerültek az új 
beszerzett eszközök és szolgáltatások.  

36. 2011.június 23-án a Megyeházán került aláírásra a konzorciumi keretek közötti közös 
földgáz beszerzés szerződése. A szerződést Izsó Gábor polgármester és Tárnok 
Lászlóné jegyző írta alá. 

37. Mucsi András képviselő úr, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke a június 
havi tiszteletdíjáról lemondott. Balász László, képviselő úr, a pénzügyi bizottság 
elnöke a június havi tiszteletdíjának egy részéről lemondott. Mészáros Sándor 
képviselő úr, az ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottság elnöke a 
július havi tiszteletdíjáról lemondott. 

 
 
 
 
 
 
Békés, 2011. június 24. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
                                                                                                                      


