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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2011. augusztus 25-i ülésére 

 
1. 2011.június 25-26. között Békés város szervezésében több mint százan eveztek 

Gyulától Köröstarcsáig Békésen át egy hajóban a Körösökön. Az ötödik alkalommal 
megrendezett „Egy hajóban evezünk” vízi túra a tavalyinál is több embert vonzott. Az 
evezésen a polgármesteri hivatal több csapattal is képviseltette magát, a 
köztisztviselők mellett ott evezett Izsó Gábor polgármester. Egy szakasz erejéig Gyula 
város polgármestere dr. Görgényi Ernő is az evezőkkel tartott és szinte már 
hagyományosan  Wichmann Tamás olimpikon, sokszoros világbajnok kenus is evezett 
az első napon.  

2. 2011. június 30-án került átadásra a Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati 
Járóbeteg Ellátó Központ. Az intézmény bővítése és korszerűsítése a DAOP-4.1.1/B-
2008-0003 azonosító számú projekt során valósulhatott meg. Az ünnepélyes átadáson 
köszöntő beszédet mondott Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert, a Békés Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Békés és térsége országgyűlési képviselője, 
Farkas Zoltán, Békés Megye Közgyűlésének elnöke, Dr. Kovács József, az 
Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke, a Békés Megyei Pándy Kálmán 
Kórház főigazgató-főorvosa. A beszédek után a Katolikus Egyház részéről Szigeti 
Antal lelkész, a Református Egyházközség részéről Fehér Csaba lelkipásztor áldotta 
meg a létesítményt. A rendezvényt állófogadás zárta. 

3. 2011. július 1-jén tartotta éves gyűlését a Békés-tarhosi Baráti Kör. Az eseményen 
Izsó Gábor polgármester is részt vett. 

4. 2011. július 4-én került sor az első komposztálást népszerűsítő rendezvény 
lebonyolítására. A tájékoztatón a meghívott lakosok, szakemberek által vezetett 
csoportfoglalkozás keretében megismerkedhettek a ládák rendeltetésszerű 
használatával. Egy átlagos háztartásban évente 350 kg hulladék keletkezik, ezen 
hulladék közel 40 %-a szerves eredetű. Az önkéntes békésiek a ház körül keletkező, 
biológiailag lebomló hulladékaikat helyezhetik majd el és készíthetnek belőle házi 
komposztot. Köszönhető ez annak a korábban benyújtott három pályázatnak, melyet 
az önkormányzat, a Békés Városi Kulturális Központ és a Békési Városvédő Szépítő 
Egyesület külön-külön nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program 2009-
6.2.0/A komponensére. Összesen három alkalommal hívták össze a szervezők kiosztás 
előtt - komposztálást népszerűsítő bemutató keretében- azon személyeket, akik 
korábban jelentkeztek és regisztráltak a programra. 810 darab komposztáló ládát 
fognak kiosztani a szakemberek idén augusztus végéig. 

5. 2011. július 8-án került átadásra az egykori békési fürdő területén lévő kültéri 10 x 10 
méteres termálmedence. A „Békési Fürdőért” Közalapítvány hamarosan a 
rendelkezésre bocsátja a gyógyulni, felüdülni vágyó vendégek számára az új 
medencét. Legelőször az a mintegy 350 támogató próbálhatta ki a víz jótékony hatását 
egy zártkörű rendezvény keretében, akik az alapítvány fennállása óta adományukkal 
hozzájárultak a célok megvalósításához. A közel 10 millió forintos beruházást a 
lakosok, a vállalkozók, a civil szervezetek és a Békésről elszármazottak anyagi 
hozzájárulásán túl Békés város önkormányzatának 2 millió forintos támogatásából 



 2 

valósította meg a közalapítvány. A próbaüzemet követően minőségi gyógyvíz áll a 
békési lakosok rendelkezésére, valamint a környező megyék településeiről is várják a 
vendégeket.  

6. 2011. július 9-én tartotta a Békési Kisgazdakör a Hagyományőrző Aratónapot. Az 
eseményen Izsó Gábor polgármester is részt vett. 

7. 2011. július 19-én kezdődött a 41. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó 
és a II. Békési Kerékpáros-fesztivál ötnapos rendezvénysorozat Békés-Dánfokon a 
Fenntartható Térségért Alapítvány szervezésében. A rendezvény első napján Izsó 
Gábor polgármester hivatalosan is köszöntötte a túrázókat és megnyitotta a 
rendezvényt. A fesztivál célja, hogy a kerékpárosok, a kerékpáros természetjárók és 
túrázók találkozhassanak, tapasztalatot cserélhessenek, illetve a Körösök völgye és 
Békés megye természeti, turisztikai, kulturális értékeinek bemutatása. 

8. 2011. július 27-én tartotta a Békés megyei Vízművek rendkívüli ülését ahol 
elfogadásra került a Társaság Alapszabályának módosítása. Békés Város 
Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester megbízásából Gál András osztályvezető 
képviselte. 

9. 2011. július 28-án Békés Város Önkormányzata a Magyar Vöröskereszt Békés 
Területi Szervezetével együttműködve hagyományteremtő szándékkal véradást tartott 
a városi hivatal dísztermében. A hivatal dolgozói az önkormányzat intézményeinek 
munkatársai valamint a közhasznú munkások is részt vettek a nemes célt szolgáló 
eseményen. Így a reggel 8-tól 12-ig tartó véradáson összesen hatvanegy fő jelent meg. 

10. 2011.július 30-án tartotta hivatalos megnyitó ünnepségét a XXI. Nemzetközi Csuta 
Művésztelep a békési Bolyai utcai alkotóházban. A megnyitón Izsó Gábor 
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen jelen volt Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. 

11. 2011. augusztus 1-jén a békéscsabai IBSEN Házban Békés Megye Önkormányzata 
gyertyagyújtással emlékezett meg a Norvég tragédia áldozatairól. Az eseményen Izsó 
Gábor polgármester is részt vett. 

12. 2011. augusztus 2-án adták át ünnepélyes keretek között a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének pályázati forrásból 
felújított épületét. Az épületet Komáromi Róbert, a Foglalkoztatási Hivatal 
főigazgatója, Erdős Norbert, kormánymegbízott úr és Izsó Gábor városunk 
polgármesterének közreműködésével adták át.  

13. 2011. augusztus 4-én tartotta soron következő elnökségi ülését majd taggyűlését a 
Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 
Orosházán. Az ülésen többek között elfogadásra került a társulás 2010.évi 
költségvetése. A gyűlésen önkormányzatunkat Izsó Gábor megbízásából Gál András 
osztályvezető képviselte. 

14. 2011. augusztus 13-án hatodik alkalommal rendezte meg testvér-településünk, 
Magyarittabé azt a hagyományos falunapot, amelynek egyik fő attrakciója minden 
évben a kakaspörkölt főzőverseny. Tárnok Lászlóné, Békés város jegyzője, a verseny 
zsűritagjaként értékelte a résztvevő 33 csapat főztjét. A békési „Nefelejcs” Kulturális 
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület pörköltjét a harmadik legjobbnak ítélték. A 
verseny előtt a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület valamint Békés Város 
Önkormányzata nevében Tárnok Lászlóné jegyző és Pocsaji Ildikó képviselő a 
Kossuth-szobornál elhelyezte a megemlékezés koszorúját. Az esemény alkalmat adott 
arra is, hogy a békési delegáció tagjai találkozhassanak Magyarittabé nemrég 
megválasztott polgármesterével, Korsós Józseffel is. A korábbi városvezető, Szakál 
Ferenc családi okok miatt kényszerült lemondani pozíciójáról. A Békés várossal hat 
évvel ezelőtt megkezdődött partneri kapcsolat kialakítása és ápolása elsősorban Szakál 
Ferencnek és Lódi Gábornak, Vojvodina akkori tartományi alelnökének volt 
köszönhető.  
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15. 2011. augusztus 17-én tartotta hangversenyét az Ottawai Magyar Kórus a békési 
katolikus templomban. Az eseményen Izsó Gábor polgármester is részt vett. 

16. A Képviselő-testület augusztusi soros ülésének munkatervébe Pocsaji Ildikó képviselő 
asszony javaslatára felvételre került a Búzapiac téri (Kossuth utcai) ártézi kút 
környezetének területrendezési lehetősége. A Képviselő Asszony és a Műszaki 
Osztály által folytatott egyeztetés eredményeként erről előterjesztés nem készült, a 
térre néhány pad és járdalap kerül kihelyezésre. A jövő évi költségvetés tervezése 
során javasoljuk a kút rehabilitációját is betervezni. 

17. Balázs László, képviselő úr, a pénzügyi bizottság elnöke az augusztus és szeptember 
havi tiszteletdíjáról lemondott. 
 

 
Békés, 2011. augusztus 19. 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                


