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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  
eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 
2011. október 20-i ülésére 

 
1. 2011. szeptember 23-án tartotta „Önkéntes centrum létrehozása és fejlesztése, az 

önkéntesség elterjesztése céljából Békés megyében" elnevezésű projekt záró 
konferenciáját tartotta a békéscsabai Béthel Alapítvány a Megyeháza Nagytermében. 
A konferencián önkormányzatunkat Izsó Gábor polgármester és Bimbó Mária 
Igazgatási Osztály vezetője képviselete 

2. 2011. szeptember 23-án a Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében 
megkoszorúzták Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos kiemelkedő elődeink 
mellszobrát. Az önkormányzatot Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 
képviselte. 

3. 2011. szeptember 24-én rendezték meg Kamuton a VIII. Falunapot. Az eseményen 
önkormányzatunkat Dr. Pálmai Tamás alpolgármester képviselte. 

4. 2011. szeptember 28-án tartotta elnökségi ülését a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Orosházán. Az ülésen döntöttek a KEOP-7.1.1.1.  
Pályázat keretében indított „Lakossági tájékoztatási feladatok és PR szolgáltatás 
végzése” c közbeszerzési eljárásról. Ezen felül a résztvevők megtárgyalták Nagyér 
község DAREH Önkormányzati Társulásból történők kilépését. Önkormányzatunkat 
Izsó Gábor polgármester és Ilyés Péter köztisztviselő képviselete. 

5.   2011. szeptember 30-án tartotta kerekasztal megbeszélését a Körösök Völgye 
Naturpark Egyesület a jövő évben megrendezésre kerülő Körösök Völgye Határtalan 
Vándortúra és Zenei Fesztivállal kapcsolatosan. A rendezvényt 2011. júniusában 
hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az Egyesület. Az esemény zenei és 
kulturális programjai nagy népszerűségnek örvendtek, melynek egyik állomása Békés 
- Dánfok volt. A megbeszélésen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

6.   2011. szeptember 30-án tartotta a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum , az Idősek Otthonában az „ Őszülő Napok” programját ahol köszöntötték a 
20 éve ott élőket és a Szépkorúakat. Az eseményen jelen volt Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármester. 

7. 2011. szeptember 30-án a Békés Városi Kulturális Központ szervezésében került 
megtartásra az Idősek Világnapja. Az idős embereket Izsó Gábor polgármester 
köszöntötte. 

8. 2011. október 1-jén tartotta évzáró vacsoráját a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete és a Békési Helyi Szervezete a Mezőberényi Tópart vendéglőben. Az 
eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, valamint Vámos László tanácsnok. 

9. 2011. október 4-én a Békési Kistérségi Iskola Hepp Ferenc Tagiskolája adott otthont 
az idei Olimpiai Iskolák Igazgatói Tanácskozásának. A testnevelés irányultságú 
iskola1986-óta tagja a Magyar Olimpiai Akadémia iskola családjának. A szervezet 
minden évben az ország különböző MOA iskoláiban rendezi meg szokásos 
tanácskozását. A konferencián Deákné Domonkos Julianna tagintézmény vezető 
köszöntötte a fővárosból érkezett, mintegy húszfős csoportot, majd felkérte Izsó Gábor 
polgármestert előadásának megtartására. A polgármester kiemelte, hogy Békés város 
már eddig is sok eredményes, tehetséges sportolót adott az országnak. Ezen túl pedig 
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tudatosan építenek a sportra való nevelésre, szeptembertől ugyanis már akkreditált 
sportiskolai képzés várja a gyerekeket. Kis Eszter a Békési Kistérségi Iskola 
igazgatója pedig az általános iskola munkásságáról és pályázati eredményeiről számolt 
be a jelenlévőknek. A tanácskozáson Dr. Jakabházyné Mező Mária a Magyar Olimpiai 
Akadémia főtitkára tartott beszámolót az olimpiai tábor tapasztalatairól, majd őt 
Szlatényi György a Magyar Diáksport Szövetség főtitkárának az előadása követte. 

10. 2011. október 5-én Gádoroson tartotta Békés megyei konzultációját a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége. A tanácskozás fő témája az önkormányzati rendszer 
átalakítása volt. A konferencián részt vett Izsó Gábor polgármester. 

11. 2011. október 6-7-én két napos program keretében összesen 11.440 kg vitaminozott 
liszt, 17.024 kg 4 tojásos spagetti és 2721,6 kg krémmel töltött keksz került 
szétosztásra a rászorulók között. Békés Város Önkormányzata immár negyedik 
alkalommal pályázott sikerrel élelmiszersegélyre az EU Élelmiszersegély Program 
keretében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával.  

12. 2011. október 6-án a Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében emlékezett 
városunk az Aradi Vértanúkra az ’56-os Forradalmi Emlékműnél. A résztvevők 
tiszteletük jeléül egy-egy szál gyertyát helyeztek el a helyszínen. Az eseményen jelen 
volt Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati 
képviselő. 

13. 2011. október 7-én a Városdédő- és Szépítő Egyesület emléktáblája került felavatásra 
a szépen felújított egykori „Diadal Patika” épület homlokzatán. Az avatóünnepségen a 
patika volt vezetőjének, néhai dr. Kovács István gyógyszerésznek a családja is részt 
vett. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

14. 2011. október 8-9 között immár hatodik alkalommal rendezte meg a Nefelejcs 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesület „Tökmulatság” nevű gasztronómiai 
rendezvényét. Hagyományosan a két nap szinte minden programja a tök körül zajlott, 
idén a kukorica és a kakas „csatlakozott” a rendezvény névadójához. A Tökmulatság 
Békés város kiemelt rendezvénye. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, 
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és több önkormányzati képviselő is jelen volt. 

15. 2011. október 10-én került lebonyolításra riasztási védelmi gyakorlat a Helyi Polgár 
Védelem vezetésével. A gyakorlás végrehajtása során konkrét riasztási gyakorlatot 
hajtottak végre 12 fő kézbesítő részvételével. 

16.  Mucsi András képviselő úr, az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke a 
november havi tiszteletdíjáról lemondott. Rácz Attila képviselő úr, 2011. február 
hónapjától október hónapig esedékes tisztelet díját nem vette fel, és az év további 
részében esedékes tiszteletdíjáról is lemondott. Deákné Domonkos Julianna Oktatási, 
Kulturális és Sport bizottsági tag lemondott az október havi tiszteletdíjáról.  

 
 

Békés, 2011. október 13. 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                


