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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2010. február 11-ei ülésére 

 
 
 

1. 2010. január 25-én, hétfın az önkormányzati intézményekkel egyeztették Békés 
Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét Izsó Gábor 
polgármester, Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı és Tárnok Lászlóné aljegyzı, 
a Gazdálkodási Osztály megbízott vezetıje. 

2. 2010. január 27-én ünnepelte 101. születésnapját városunk – a statisztikák szerint - 
második legidısebb embere Pocsai Istvánné, Zsófi néni. Békés város nevében Izsó 
Gábor polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester köszöntötték a hölgyet a jeles 
alkalomból.  

3. 2010. január 29-én kibıvített értekezletet tartott a Békés Megyei Polgárırök 
Szövetsége a Városháza kistermében.  

4. 2010. január 29-én a polgármesteri hivatal nagytermében tartották meg a 2010. évi 
önkormányzati költségvetés beterjesztését megelızı, A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 6 § és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. 
§ (3) bekezdése szerinti kötelezı tájékoztatást az önálló és részben önálló 
költségvetési szervek vezetıi részére. A tájékoztatást Izsó Gábor polgármester tartotta. 

5. 2010. január 30-án a Békés Városi Sportcsarnok adott otthont a VIII. KÉSZ Bálnak. 
A báli szezon kiemelkedı jótékonysági rendezvényén a házigazda Dr. Pálmai Tamás 
önkormányzati képviselı mellett a várost Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert 
Békés és térsége országgyőlési képviselıje, alpolgármester, Dr. Heinerné Dr. Kecskés 
Aranka jegyzı, a polgármesteri hivatal több munkatársa, valamint Barkász Sándor, 
Miklós Lajos, Mucsi András és Dr. Farkas István önkormányzati képviselık 
képviselték. 

6. 2010. február 1-jén Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Kormányrendelet 36. § (3) bekezdése alapján megtörtént Békés Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének az önkormányzat 
intézményeire vonatkozó elıirányzatok egyeztetése az érintett költségvetési szervek 
vezetıivel.  

7. 2010. február 2-án és február 3-án a helyi kisebbségi önkormányzatok is 
megtárgyalták és elfogadták Békés Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét.  

8. 2010. február 2-án a Megyeházán tartották a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” címő projekt Közbeszerzési Bizottságának ülését. Mint a bizottság 
tagja, az ülésen jelen volt Izsó Gábor polgármester is. A Közbeszerzési Bizottság a 
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napirendi pontok között elfogadta a projekt könyvvizsgálói feladatainak, a 
közremőködı mőszaki ellenır, a kommunikációért felelıs és a projektet lebonyolító 
szervezet kiválasztására elkészített közbeszerzési dokumentációkat és ajánlattételi 
felhívásokat.  

 
 
Békés, 2010. február 4. 
 
 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


