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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2011. december 1-i ülésére 

 
1. 2011.október 14-én a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségével együttműködve az Önkormányzati Törvény 

tervezet megvitatása céljából videó konferenciát tartott, gödöllői központtal, 13 

településen, köztük Békéscsabán a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épületében. 

A megjelent polgármesterek elmondták véleményüket, és megfogalmazták kérdéseiket 

az önkormányzati rendszer átalakításának tervezetével kapcsolatban. A konferencián 

Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte. 

2. 2011.október 14-én tartotta soros ülését Békés Megye Képviselő-testülete. A főbb 

napi rendi pontok mellett a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású, nem képviselő 

alelnökének Mucsi Andrást – Békés város oktatási, kulturális és sport bizottságának 

elnökét - választotta meg. A szavazást követően a helyszínen Izsó Gábor polgármester 

személyesen gratulált Mucsi András alelnöknek a tisztséghez. 

3. 2011. október 14-16. között Nemzetközi Sporttalálkozót szervezett a Békés Megyei 

Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési Középiskolai kollégiuma a városi 

sportcsarnokban. A rendezvény második napján, a hivatalos megnyitó ünnepségen 

Izsó Gábor polgármester köszöntötte a sportolni vágyó diákokat. 

4. 2011. október 15-én tartotta a Békési Kistérségi Óvoda és az Ipszilon Pedagógiai 

Intézet Brunszvik Teréz Jótékonysági Gáláját a Békés Városi Kulturális Központ 

nagytermében. A rendezvényt a gála védnöke Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

Az eseményen jelen volt több önkormányzati képviselő is. 

5. 2011. október 15-én a Békési Nyugdíjasok egyesülete fennállásának 45. évfordulója 

alkalmából zászlóavató és szalagkötő ünnepséget tartott a Dübögő Étteremben. Az 

eseményen jelen volt Izsó Gábor polgármester. 

6. 2011. október 19-én soron kívüli ülését tartott a Békési Kistérségi Társulás. Az ülésen 

a Társulás és az Antenna Hungária Zrt. között fennálló haszonbérleti szerződés 

módosításának lehetőségeiről, feltételeiről tárgyaltak. 

7. 2011. október 19-én Bondár Gábor 90 éves szépkorút köszöntötte városunk nevében 

Izsó Gábor polgármester.  

8. 2011. október 20-án a Békési Kistérségi Iskola vezetése, tantestület és tanulói 

Sportiskolai nyílt napot szerveztek ahol a város vezetőit, sportvezetőit, a városi 

óvodák, társiskolák képviselőit, a sportiskolások szüleit, a sportiskolai képzés iránt 

érdeklődőket várták. A nyílt napon jelen volt Izsó Gábor polgármester és több 

önkormányzati képviselő. 

9. 2011. október 21-én koszorúzással és ünnepi műsorral emlékezett meg Békés Megye 

Képviselő-testülete az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről kihelyezett 

ülésén, Gyulán. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Mucsi András 

Békés Megyei Képviselőt-testületének társadalmi megbízatású alelnöke, Békés Város 

Önkormányzatának oktatási, kulturális és sport bizottságának elnöke. 
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10. 2011. október 23-án tartotta Békés Város Önkormányzata városi ünnepségét az 1956-

os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Izsó Gábor polgármester ünnepi 

beszéde után, a hagyományoknak megfelelően a Történelmi Emlékműnél helyezték el 

koszorúikat a békési önkormányzat, a pártok és a társadalmi szervezetek képviselői.  

11. 2011. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra való emlékezés 

jegyében ünnepi ebédet rendezett a POFOSZ Békés Városi Szervezete. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

12. 2011. október 24-én a Kormány támogatása nyomán a STARTMUNKA program 

keretében Békés városában útnak indult az illegális hulladéklerakó területek 

felszámolását célzó és belvízrendezési program összesen 83, a munkaerő piacon 

hátrányos helyzetű személy bevonásával. A közfoglalkoztatottakat munkába állásuk 

első napján Izsó Gábor polgármester mellett Medovarszky Pál a Békés Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának osztály vezetője és Sódar Attila a Békés 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Békési Kirendeltség vezetője 

köszöntötte. 

13. 2011. október 24-én Szatmári Lászlóné 90 éves szépkorút köszöntötte városunk 

nevében Izsó Gábor polgármester.  

14. 2011. október 28-án tartotta a Virágos Magyarországért Mozgalom a virágosítási, 

parkosítási és környezetszépítő versenyének díjátadását Százhalombattán a helyi 

művelődési központban. Békés városa idén a legrangosabb díjat az Arany Rózsa Díjat 

kapta. Magyarországon a hat régió győztesét jutalmazzák ezzel az elismeréssel, így 

Békés a dél-alföldi régió legvirágosabb települése címet viselheti. A díjátadáson jelen 

volt Izsó Gábor polgármester és Turák Helga városi főkertész. 

15. 2011. október 28-31 között rendezték meg idén az országos hírű Csabai 

Kolbászfesztivált. A rendezvénysorozat egyik napján Wichmann Tamás olimpikon és 

kilencszeres kenuvilágbajnok ötfős csapata köztük Izsó Gábor Békés város 

polgármestere is részt vett a kolbásztöltő versenyen.  

16. 2011. október 29-én rendezték meg a VI. Fregolina Kupa Tánciskolás Táncversenyt. 

Az egész napos rendezvényt Dr. Pálmai Tamás alpolgármester nyitotta meg. Az 

eseményen önkormányzatunk nevében Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselő adott 

át díjat.    

17. 2011. november 1-jén az I. és II. Világháborús hősök és áldozatok tiszteletére 

megemlékezést szervezett a Békés Városi Kulturális Központ. Az ünnepségen 

városunk nevében Mucsi András Békés Megyei Képviselőt-testületének társadalmi 

megbízatású alelnöke, Békés Város Önkormányzatának oktatási, kulturális és sport 

bizottságának elnöke mondott ünnepi beszédet.  

18. 2011. november 4-én a Megyeházán tartotta ülését a Békés Megyei Területfejlesztési 

Tanács. Az ülésen megtárgyalták többek közt a 2011. évi működési költségvetés I. 

félévi teljesítését és döntöttek a 2011. évi költségvetés módosításáról, valamint döntés 

született a Tanács 2011. évi könyvvizsgálati feladatainak ellátására vonatkozóan. Az 

ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

19. 2011. november 5-én este a várt sikert hozta Békés Város Önkormányzata számára a 

III. Békési Sportbál. Az est folyamán 250 vendég volt jelen a Városi Sportcsarnokban, 

ezen kívül több cég és sportegyesület is támogatójegyet vásárolt. 65 cég, vállalkozás 

és magánszemély támogatta a rendezvényt tombolanyeremények felajánlásával.  

20. 2011. november 8-án tartotta soron következő ülését a Békési Kistérségi Társulás. A 

tanácskozáson napirendi pontként szerepelt a  Társulás 2011. évi költségvetésének 

módosításáról és 2011. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató, valamint 

elfogadásra került a Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója. 

21. 2011. november 10-én „Perzsia kincsei” címmel nyílt Iránt bemutató népművészeti 

kiállítás a békési galériában. A tárlatot Riseh Rouhi Mohammad Taghi kulturális 

attasé nyitotta meg majd Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.   
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22. 2011. november 11-én a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Budapesten tájékoztató napot tartott a helyi védelmi bizottságok 

elnökeit érintő jogszabályi változásokról és a tűzoltóságok fenntartásával kapcsolatos 

újdonságokról. Önkormányzatunkat Izsó Gábor, polgármester, a Helyi Védelmi 

Bizottság elnöke képviselte. 

23. 2011. november 11-én John Griffin budapesti Ausztrál Nagykövet az irodájában 

fogadta Izsó Gábor polgármestert, Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének 

elnökét Juhász Zoltánt és Dr. Balázs Istvánt, az egyesület titkárát. A találkozót a 

nagykövet kezdeményezte, hogy személyesen is megismerje Békést és polgármesterét 

az egyesület vezetőségét és munkáját. A megbeszélésen sok mindenről szó esett 

többek között arról, hogyan lehetne az egyesület jövőbeni tevékenységét még 

hatékonyabbá tenni. 

24. 2011. november 11-én tartotta öt éves működése alkalmából jubileumi ünnepségét a 

Szent Lázár Alapítvány Pszichiátriai Nappali Ellátó és Foglalkoztató Intézménye. A 

rendezvényen Izsó Gábor megbízásából Deákné Domonkos Julianna az oktatási, 

kulturális és sport bizottság tagja vett részt. 

25. 2011. november 11-én „Márton-napi lámpionos felvonulást” szervezett a Szegedi Kis 

István Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Jantyik utcai óvodája. A 

felvonulás a kulturális központ kápolnaterméből indult, ahol az érdeklődők meg is 

vásárolhatták a lámpionokat, teamécseseket. A felvonuláson részt vett dr. Pálmai 

Tamás alpolgármester.   

26. 2011. november 12-én rendezték meg a III. Békési Református Bálat a Szegedi Kis 

István Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Karacs Teréz Általános 

Iskolában. A bál védnöke Erdős Norbert Békés és térsége országgyűlési képviselője a 

Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, míg az est házigazdái Izsó Gábor 

polgármester, presbiter és Pocsaji Ildikó a Szegedi Kis István Gimnázium, Általános 

Iskola Óvoda és Kollégium igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselő voltak. Az 

eseményen több önkormányzati képviselő is részt vett. 

27. 2011. november 14-én folytatódott a STARTMUNKA program újabb 96 fő 

bevonásával. A téli közfoglalkoztatás mintaprogram keretén belül sor kerül 

növénytermesztésre, fakivágásokra és telepítésekre. Megoldottá válik a nagy 

kiterjedésű záportározók és a város védelmét szolgáló körtöltés folyamatos felügyelete 

is. Közterületek karbantartására betonelem gyártást is végeznek és a program során 

3600 darab járdalap gyártását tervezik. A közfoglalkoztatottak munkába állásának első 

napján Izsó Gábor polgármester mellett Pántya Imre a Békés Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központjának helyettes vezetője és Sódar Attila a Békés Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Békési Kirendeltség vezetője köszöntötte. 

28. 2011. november 16-án tartották Kondoroson a „Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” című projekt ülését. Az ülésen a kivitelezés közbeszerzési eljárásának 

eredményéről döntöttek. Az eljárás során az ajánlattevők 4 részre tehetek ajánlatot, 

amelyből 3 rész eredményes lett. Eredménytelen lett az a rész, amelyben Kondoros, 

Szarvas, Mezőberény mellet Békés is szerepelt. Itt egy új közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, amelynek eredménye várhatóan másfél hónap múlva lesz. 

Önkormányzatunkat Izsó Gábor polgármester megbízásából Ilyés Péter köztisztviselő 

képviselte. 

29. 2011. november 17-én tartotta a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a 

TÁMOP 5.3.3 keretén belül megvalósuló Kézen-fog-lak című projektzáró 

rendezvényét a Nagyház Pince Borozóban. A megjelenteket Izsó Gábor polgármester 

köszöntötte. Az eseményen részt vett Mucsi András Békés Megyei Képviselőt-

testületének társadalmi megbízatású alelnöke, Békés Város Önkormányzatának 

oktatási, kulturális és sport bizottságának elnöke. 
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30. 2011. november 18-án a polgármesteri hivatal ebédlőjében látta vendégül Békés 

Város Önkormányzata a ma már nyugdíjas egykori dolgozókat. A műsorral 

egybekötött rendezvényen Izsó Gábor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. 

31. 2011. november 18-án második alkalommal rendezte meg a békési Bóbita Óvoda 

hagyományos bálját a Dübögő Étteremben. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 

polgármester. 

32. 2011. november 24-én tartotta a Békés Megyei Vízművek az V. Önkormányzat 

Víziközmű Konferenciáját Békéscsabán. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor 

polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző. 

33. Dr. Pálmai Tamás alpolgármester lemondott a november havi tiszteltdíjáról és 

költségtérítéséről. Balázs László képviselő úr, a pénzügyi bizottság elnöke a november 

és december havi tiszteletdíjáról lemondott. Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő 

asszony, oktatási, kulturális és sport bizottsági tag a december havi tiszteletdíjáról 

lemondott. 

34. 2011. második félévének munkaterve szerint a Képviselő-testület decemberi ülésén 

tárgyalja a város 2012. évi felújítási tervét. Békés Város 2012. évi felújítási tervének 

napirendre tűzését későbbi Képviselő- testületi ülésre javasoljuk tekintettel arra, hogy 

a 2012. évi költségvetés számai még nem ismertek. 

 

 

Békés, 2011. november 25. 

 

 

Izsó Gábor 
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