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Sorszám: I.  

 
Tájékoztató 

 
a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 
Békés Város Képviselő-testületének 

2010. április 29-ei ülésére 
 
 

1. 2010. március 19-én tavaszköszöntő jótékonysági bálat tartott az Együtt Könnyebb 
Közhasznú Egyesület a Dübögőben. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester 
és Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő is. 

2. 2010. március 20-án az Idősek Alapítványának ebédjén vett részt Izsó Gábor 
polgármester és Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő. 

3. 2010. március 21-én a békéscsabai sportcsarnokban íjászversenyt tartottak. A Békési 
Szabadidős Íjász Club meghívására Izsó Gábor polgármester is megtekintette a 
versenyt. 

4. 2010. március 23-án Bényei Gábor Diós Tanyájára látogatott ki Izsó Gábor 
polgármester, ahol a sajtkészítés menetével ismerkedett. A program része volt annak a 
kommunikációs kampánynak, mely Gasztrománia címmel bemutatja a megye 
legjelentősebb gasztronómiai értékeit. 

5. 2010. március 23-án a helyszínen tekintette meg az inkubátorház munkálatait Izsó 
Gábor polgármester. A helyszíni bejáráson ott voltak a kivitelező cég szakemberei és a 
műszaki osztály munkatársai is. 

6. 2010. március 23-án Közbiztonság – 2010 címmel konferenciát szervezett a Békés 
Megyei Önkormányzat. A konferencia egyik célja volt, hogy alternatívákat 
mutassanak fel a közért, a közbiztonságért idejüket, energiájukat áldozni akaró 
emberek számára. Az esemény főelőadásában aktuális, minden önkormányzatot 
érintő, egyre gyakrabban előforduló büntetőjogi tényállásokkal foglalkoztak a 
szervezők. A konferencián részt vett Izsó Gábor polgármester és Dr. Heinerné Dr. 
Kecskés Aranka jegyző is.  

7. 2010. március 25-én átadták a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Szánthó Albert 
utca 8. szám alatti kollégium és tanszállodáját. Domokos László a Megyegyűlés 
elnöke mellett az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert 
országgyűlési képviselő, alpolgármester is. 

8. 2010. március 25-én Budapesten adták át a Magyar Curling Szövetség Országos 
Csapatbajnokságának díjait. A Békési Jégmadarak csapata megvédte tavalyi Magyar 
Bajnoki Címét. Az ünnepélyes eseményen Izsó Gábor polgármester elfoglaltsága miatt 
Pataki István önkormányzati képviselő képviselte önkormányzatunkat. Az eseményen 
részt vett még Belleli Lajos önkormányzati képviselő is.  

9. 2010. március 26-án Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő 
képviselte városunkat a KEF Egyeztető Fórumon A szakmai tanácskozáson a 
droghasználókkal kapcsolatba kerülő békés megyei szakemberek képzése folyt. A 
főszervező a Mentálhigiénés Egyesület volt. 

10. 2010. március 26-án Izsó Gábor polgármester városi bejárást tartott Méri Zoltánnal a 
LISZ Kft. vezetőjével. A polgármester megtekintette a közmunkások által végzett 
munkákat. 



 2 

11. 2010. március 28-án hosszú várakozást követően ünnepélyesen átadták a felújított 
Asztalos utcai kutat. Az ünnepi térzenét követően Izsó Gábor polgármester 
köszöntötte a megjelent szép számú lakosságot, akik az eseményt követően 
megmerítették kannáikat, poharaikat a felavatott kút vizéből. Csurka László, Jászai 
Mari-díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja szemelvényeket adott elő 
Csurka Péter: A két strázsa című művéből. Majd Erdős Norbert országgyűlési 
képviselő avatóbeszédét követően hivatalosan is a lakosok használatára bocsátották a 
kutat.  

12. 2010. március 28-án, Virágvasárnapon idén is Húsvéti Vásárt tartottak a piac 
területén. A kézműves kirakodókra, árusokra több százan voltak kíváncsiak, így még a 
tavalyinál is nagyobb sikerrel zárult a nap. 

13. 2010. március 31-én Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő 
elnökletével közgyűlést tartott a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság. 

14. 2010. április 2-án az „Aranykosár a gyermekekért” Alapítvány jótékonysági bálat 
tartott a Dübögőben. Az eseményen több önkormányzati képviselő mellett részt vett 
Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő is. 
Az est fővédnöke Domokos László a Megyegyűlés elnöke volt.  

15. 2010. április 7-én Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert alpolgármester, 
országgyűlési képviselő hivatalosan is elhelyezték az épülő Fábián utcai új bölcsőde 
alapkövét. Ez alkalomból egy úgynevezett időkapszulában a föld mélyére került az 
Alapkőletételi Okirat, a Békés Megyei Hírlap és a Békési Újság egy-egy aktuális 
száma, egy helyszínrajz az épületről, illetve néhány érvényben lévő pénzérme. A 
bölcsisek rajzos üzeneteit is eltették a jövő számára.   

16. 2010. április 8-án helyszíni bejárást tartott Izsó Gábor polgármester és Domokos 
László a Megyegyűlés elnöke a fióklevéltárrá alakuló békési Kollektív Kft. egykori 
telephelyén. Békés Megye Önkormányzata a közelmúltban megvette a cég Ipari úti 
telepét, ahol jelenleg is folyik a Békés Megyei Levéltár békési tároló részlegének 
fejlesztése. A látogatás után a felek megtekintették az inkubátorház munkálatait is.  

17. 2010. április 8-án a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselőivel, jogászaival folytatott 
egyeztetést Izsó Gábor polgármester, Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző és a 
hivatal szakemberei. 

18. 2010. április 8-án a Gedeon Társaság finnországi vezetője tett látogatást Izsó Gábor 
polgármesternél. A találkozón a finn vezető kísérőjeként jelen volt Békési Endre, 
illetve Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő is. A megbeszélésen 
egy testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetősége is felmerült.  

19. 2010. április 9-én adták át idén a Sursum Corda díjakat. Az elismerés a város életének 
egészségügyi és szociális területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért jár. Az idei 
díjazottak Kis Lászlóné a Tüdőgondozó munkatársa, Dr. Zsilinszky Eleonora 
gyermekorvos és Dr. Rácz László a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény 
és Rendelőintézet igazgató-főorvosa. Az eseményen több önkormányzati képviselő 
mellett részt vett Izsó Gábor polgármester és Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
is. 

20. 2010. április 9-én, „Nyitnikék” címmel a Dübögőben tartotta bálját a Korona úti 
Óvoda. A bál fővédnöke Izsó Gábor polgármester volt, rajta kívül Erdős Norbert 
alpolgármester, országgyűlési képviselő és több önkormányzati képviselő is jelen volt. 

21. 2010. április 13-án tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
tanácsa. Az ülésen elfogadták a 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, 
a 2009. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót, valamint a Kistérségi Iroda elmúlt 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. Szintén ezen az ülésen fogadták el a 2009. évi 
közbeszerzési terv teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2010. évi közbeszerzési tervet. 
A Tanács jóváhagyta a Körös-körül Kistérségi Fesztivál 2010. évi megrendezésének 
finanszírozásáról szóló megállapodás-tervezetet, valamint a 2009. évi kistérségi 
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kiegészítő normatíva elszámolásának önkormányzati szintű rendezését. Ennek alapján 
Békés Város Önkormányzatát még 457 300 Ft pótnormatíva illeti meg. A Tanács 
tájékoztatót hallgatott meg a kistérségi „Közkincs-kerekasztal” projekt állásáról és 
döntött újabb pályázat beadásáról, amely a kerekasztal további működését hivatott 
segíteni. Az igényelt támogatás összege 550 000 Ft, amelyhez 62 000 Ft saját erőt 
biztosít a Társulás az ez évi költségvetéséből. A Társulási Tanács felhívta a 
tagönkormányzatok figyelmét a költségvetési hozzájárulás (tagdíj) határidőben történő 
befizetésére, mivel az ez évi NFGM működési támogatás folyósításának feltétele a 
tagdíjak pontos befizetésének teljesítése. Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott 
meg az esélyegyenlőségi program elkészítésére vonatkozó árajánlatokról. Mivel több 
település már elkészíttette ezt a programot, így nem tudják kihasználni az 
árajánlatokban szereplő kedvezményeket. 

22. 2010. április 15-én ünnepelte Békés várossá nyilvánításának 37. évfordulóját. Az 
eseményt idén is ünnepi testületi üléssel tette emlékezetessé városunk. A hivatalos 
ünnepség kezdete előtt fél órával nyílt meg Csuta György festőművész Pillanatok II. 
című kiállítása a kulturális központ kápolnatermében. A kiállítást Dr. Pálmai Tamás 
önkormányzati képviselő, a KÉSZ elnöke nyitotta meg és az Alapfokú Művészeti 
Tagiskola növendékei működtek közre műsorukkal. Az ünnepi képviselő-testületi 
ülésen a Himnusz után Izsó Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a 
Békés Városi Színjátszó Stúdió adott ünnepi műsort. Ezután adták át a Békés Város 
Sportolója, a Békés Városért és a Békés Város Díszpolgára címeket. A hivatalos 
eseményt állófogadás zárta, melyen Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési 
képviselő mondott pohárköszöntőt. Az ünnepi alkalmon részt vett Domokos László a 
Megyegyűlés elnöke is. 

23. 2010. április 16-án a Holokauszt Emléknapon az I. és II. Világháborús Emlékműnél 
szervezett megemlékezést a kulturális központ. A Himnusz után Szeverényi Barnabás 
szavalatát hallgathatták meg az emlékezők, majd Nagy Ildikó, a Békési Levéltár 
munkatársa mondott ünnepi megemlékező beszédet. Az eseményen részt vett Deákné 
Domonkos Julianna önkormányzati képviselő is. 

24. 2010. április 16-án a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban mutatták be két kiváló 
óvónő Szabóné Nemes Magdolna és Wittmann-né Dúzs Margit közös művét „A 
kreativitás játékos fejlesztése az óvodákban” című kiadványt. Az összesen 117 kreatív 
játékok bemutató könyv már kapható a könyvesboltokban is és nagy népszerűségnek 
örvend. A könyvbemutatón Izsó Gábor polgármester mondott méltató szavakat. 

25. 2010. április 17-én több mint húsz civil szervezet és száz lakos vett részt a konténeres 
facsemete ültetési akción a Tavaszi Városszépítő Akció keretében. Magyar kőrist, 
korai juhart, csörgőfát, pusztaszilt, nyírfát, ezüst levelű hársfát ültettek szombat 
délelőtt az önkéntesek. A faültetést követően szinte mindenki örökbe fogadta az általa 
elültetett fát. Városunk már negyedik éve szervezi meg tavasszal a nagytakarítási 
akciót, melynek keretében a jelentkezők a polgármester vezetésével tesznek ezen a 
napon környezetükért. Idén a faültetés mellett a piac kerítését is lefestették az 
önkéntesek.  

26. 2010. április 17-én harmadik alkalommal rendezték meg a kulturális központban a 
Fregolina Kupát. A pontozó bírók között idén olyan népszerű és szakmailag is 
elismert művészek ültek mint Pálinkó Lujza a nagy sikerrel futó Megatánc zsűritagja. 
Az eseményt Erdős Norbert országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere 
nyitotta meg, de díjat adtak át Deákné Domonkos Julianna és Miklós Lajos képviselők 
is.  

27. 2010. április 18-án Országos Aerobik Diákolimpiai Döntőt tartottak a Békés Városi 
Kulturális Központban. Az eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

28. 2010. április 20-án „Társadalmi szerepvállalás Magyarországon” címmel 
konferenciát szervezett a Békés Megyei Önkormányzat. Az eseményen részt vett Izsó 
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Gábor polgármester, Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő és Dr. 
Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző is.  

29. 2010. április 21-én a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos vezérigazgatóját és Virág 
Mihály Békés megyei igazgatót fogadta Izsó Gábor polgármester. 

30. 2010. április 22-én a Békés Megyei Katasztrófa – és Polgári Védelmi Szövetség 
közgyűlése zajlott Békéscsabán, melyen Izsó Gábor polgármestert Seres András 
polgárvédelmi megbízott képviselte. 

 
A képviselő-testületi ülésen a Két ülés közötti tájékoztatót követően Dr. Heinerné Dr. 
Kecskés Aranka, városunk jegyzője szóban tájékoztatja a grémiumot a 2010-es 
parlamenti választások tapasztalatairól. 

 
Békés, 2010. március 18. 
 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


