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Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. december 1-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2010. október 14-i alakuló ülésén a képviselő-testület 350/2010. (X. 14.) határozatával 

Vámos László képviselőt oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnoknak választotta 

meg. 

Békés város önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdés e) pontja 

alapján az oktatási és kulturális tanácsnok tevékenységéről évente beszámol a testületnek. 

A Képviselő-testület 215/2011. (VI. 30.) határozatával fogadta el 2011. II. félévi 

munkatervét, mely szerint az oktatási és kulturális tanácsnok a 2011. december havi ülésen 

számol be a tevékenységéről. 

Fentiek alapján Vámos László az előterjesztéshez mellékelt anyagot készítette el, 

melynek kérem szíves megtárgyalását és a tanácsnoki beszámoló elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámos László 2011. évi 

oktatási és kulturális tanácsnoki munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Vámos László oktatási és kulturális tanácsnok 

Békés, 2011. november 22. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 



Tanácsnoki beszámoló 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megfelelően az ott meghatározott területeken fejtettem ki segítői 

és szervezési tevékenységet, így többek között: 

 

 az intézmények és a fenntartók közötti kapcsolattartás koordinálásával, 

különös tekintettel a Karacs Teréz Tagiskolának és a Jantyik utcai 

Tagóvodának a Kistérségi Iskolából és Óvodából való kiválása, illetve 

azoknak a SZKIRG és Általános Iskolához történő csatlakozása kapcsán, 

 a különböző szervezeti egységekkel, intézményekkel való 

kapcsolattartással, különös tekintettel a városi rendezvényeket illetően, 

illetve Dánfoknak a Kulturális Központhoz való csatlakozása kapcsán, 

 a sportiskolai képzés segítése, annak magasabb szintű elismertetése 

kapcsán. 

 

 

Egyéb terülteken kifejtett tevékenységeim többek között 

 

 a városi gyógytestnevelési program kiszélesítésének elindítása, 

 a testvérvárosi kapcsolatok elősegítése, 

 a nem városi szervezésű, de városunk sportéletét gazdagító olimpiai 

pontgyűjtő versenyek elősegítése, 

 a Kecskeméti Gábor Emléknap folyamatban lévő megszervezése (lásd 

melléklet), programjainak összeállítása 

 

 

 

 

                                                                   Vámos László sk. 

                                                        Oktatási és Kulturális Tanácsnok 



 

A Kecskeméti Gábor Emléknap tervezett programja: 

 

 

1. Ünnepségek 

 Névavató az emlékműnél 

 Sportcsarnok névavatója 

 Múzeumi emlékkiállítás megnyitása 

 

2. Emlékkonferencia 

 

 Köszöntő beszédek: Izsó Gábor polgármester és Kovács 

Dániel SZKIRG igazgató, 

 A Londoni Olimpiai Játékokon szereplésünk előkészületei 

és a magyar tornasport helyzete: előadó Borkai Zsolt, a 

Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, olimpiai bajnok tornász, 

országgyűlési képviselő, Győr polgármestere, 

 Kecskeméti Gábor munkássága: előadó Medovarszki János 

a Magyar Olimpiai Akadémia alelnöke, 

 A magyar sportiskolai rendszer jövője: előadó Lehmann 

László, a Nemzeti Sportintézet oktatási csoportjának 

vezetője, 

 A gyermekek és a sportolók táplálkozásának hasonlóságai: 

előadó Vámos László, a Szent István Egyetem adjunktusa, 

 Zárószó: ifj. Kecskeméti Gábor. 

 

Előkészületi munkák: 

 

 A szervezőkkel (SZKIRG, Polgármesteri Hivatal) folyamatos egyeztetés 

 Az előadókkal az egyeztetések folyamatban vannak 

 

 

 

 

                                        Vámos László sk. 

                            Oktatási és Kulturális Tanácsnok 

 


