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Sorszám: I.  

 
Tájékoztató 

 
a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, é rtekezletekről 
Békés Város Képviselő-testületének 

2010. június 24-ei ülésére 
 

1. 2010. május 20-án ovis sport délelőttöt tartott az Újvárosi Tagóvoda, melyen részt 
vett Izsó Gábor polgármester is.  

2. 2010. május 20-án a Békés Városi Nyugdíjas Egyesület nyugdíjas ebédet tartott a 
Tájházban. Az ebéd mellett Békés Város Polgármesteri Hivatalának két munkatársa 
Ilyés Péter és Hajdu Lívia tájékoztatót tartott a 2010. évi Virágos Békés 
környezetszépítő verseny idei kiírásáról.  

3. 2010. május 20-án adták át a Dózsa György utcai Idősek Klubja fogyatékos részlegét. 
Az eseményen Izsó Gábor polgármester mondott megnyitó beszédet. Az eseményen 
részt vett Tárnok Lászlóné aljegyző, az Igazgatási Osztály vezetője is. 

4. 2010. május 20-án Békéscsabán a Jókai Színházban tartották meg Színitanház  
hagyományos József Attila Szavalóversenyét, melyen zsűritagként részt vett Izsó 
Gábor polgármester is.  

5. 2010. május 20-án adták át a Békési Galériában az idei KÉSZ díjat. Az immár ötödik 
alkalommal kiosztott díjat ezúttal Horváth Elek zenetanár vehette át Békés város 
életében kifejtett kiemelkedő  zenei munkásságáért. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester mellett több önkormányzati képviselő is jelen volt.  

6. 2010. május 21-én két kivitelezői szerződés is aláírásra került a Városházán. A Békés 
Kistérségi Komplex Járóbeteg-ellátó Központ korszerűsítése című projekt kivitelezői 
szerződését Izsó Gábor polgármester és Koreck Ferenc a beruházást lebonyolító 
STRABAG MML Kft. területi igazgatója látta el kézjegyével. Mellettük jelen voltak 
Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő; Dr. Rácz László a 
rendelőintézet főigazgatója, Dr. Gulyás Zsuzsanna a projekt szakmai vezetője és Szűcs 
István a műszaki ellenőr feladatot ellátó Work-Metall Trans Kft. képviseletében. A 
több mint félmilliárdos fejlesztés munkálatai 2010 júniusában megkezdődtek. Ezt 
követően Dr. Csiby Miklós, A „Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke valamint Bécsi Gábor, a nyertes kivitelező Wiener Center Kft. ügyvezetője 
írták alá azt a kivitelezési szerződést, amellyel végre valóra válhat a kültéri 10x10 
méteres termálmedence felújítása. A két eseményen a média képviselőin és a 
polgármesteri hivatal érintett szakemberein kívül jelen volt több önkormányzati 
képviselő is.  

7. 2010. május 21-én tartotta felügyelő bizottsági ülését az ERSTE Békési Férfi 
Kézilabda Club, melyen új tagként részt vett Kovács László, önkormányzatunk 
korábbi belső ellenre is. A FEB tagok új elnököt választottak maguk közül Belleli 
Lajos önkormányzati képviselő személyében. 

8. 2010. május 21-én Suligálát tartott a Békési Kistérségi Általános Iskola, melyen részt 
vett Izsó Gábor polgármester is.  

9. 2010. május 22-én ismét Belencéres Gálát rendeztek a kulturális központban. Az 
ünnepi előadáson Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.  
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10. 2010. május 25-én a Hunyadi Téri Óvoda rendezvényén vett részt Izsó Gábor 
polgármester.  

11. 2010. május 26-án megbeszélést tartottak a „Földrengés – 2010” komplex 
katasztrófavédelmi gyakorlat ügyben. A tervezett esemény váratlanul közbejött 
akadályok miatt későbbi időpontra került át. 

12. 2010. május 30-án Városi Gyermeknapot szervezett a Békés Városi Kulturális  
Központ. Az esemény megnyitóját Izsó Gábor polgármester tartotta. 

13. 2010. május 29-én Családi Napot tartott a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, 
Rehabilitációs és Módszertani Központ Gyermekvédelmi intézményegysége. A 
TÁMOP 5.2.5. pályázat keretében megtartott program helyszíne a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény volt, ahol városunkat Izsó Gábor polgármester elfoglaltsága 
miatt Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony képviselte.  

14. 2010. május 29-én tartotta soros közgyűlését a Békés Megyei Vízművek Zrt.. A 
napirendi pontok között szerepelt az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a 
könyvvizsgáló elmúlt évről szóló jelentései. Az Igazgatóság előterjesztette a Társaság 
2010. évi üzleti tervét, majd új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokat  
választottak. A közgyűlésen mint részvényest, önkormányzatunkat Izsó Gábor 
polgármester képviselte. 

15. 2010. május 31-én tartotta közgyűlését az „Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület. A közgyűlésen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

16. 2010. június 3-án Budapesten az Erste Bank Zrt.-nél tárgyalt Izsó Gábor 
polgármester. 

17. 2010. június 3-án ünnepi megnyitóval kezdődött Békésen a 81. Ünnepi Könyvhét és 
9. Gyermekkönyvnapok programja. A programsorozat részeként, ezen a napon a 
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár bejárata előtt Izsó Gábor polgármester ünnepi 
köszöntője után felavatták a könyvtár új névtábláját. 

18. 2010. június 4-5. között tartották idén az IV. Békési Szilvapálinka Ünnepet. A 
szombati, nagyközönség előtti megnyitót Izsó Gábor polgármester, a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg.  

19. 2010. június 4-én ismét megrendezésre került a nagy sikerű „Hozd vissza Békés!” 
elnevezésű szelektív hulladékgyűjtési akció. Az esős időjárás sem akadályozta a 
békési lakosokat, hogy feleslegessé vált hulladékaikat ajándéktárgyakra cseréljék a 
Nagyáruház parkolójában. A programot Izsó Gábor polgármester indította el, majd 
Cifra Anita kézilabdázó elsőként váltotta apró ajándékra a magával hozott szelektált 
hulladékot. A projektet Békés Város Önkormányzata mellett az ÖKO-Pannon 
Nonprofit Kft. az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. és a Békési 
Hulladékgyűjtő Kft. közösen koordinálta.   

20. 2010. június 4-én tartotta Békés Város Önkormányzata a Trianoni Emléknap 
alkalmából szervezett megemlékezést a Honfoglalás téren. Az ünnepségen Szeverényi 
Balázs szavalt verset, majd Izsó Gábor polgármester beszéde után ökumenikus 
szertartás keretében megszentelték és megáldották a Trianoni emlékművet, melynek 
felállításáról korábban testületi határozat született. A szertartás után Csordás Ákos az 
„Az Én Hangom” énekverseny egyik győztese énekelt, végül a megjelent több száz 
ember meggyújtotta a megemlékezés mécseseit. Az ünnepséget a Himnusz és a Szózat 
foglalta keretbe.  

21. 2010. június 6-án Dónusz Éva, Mészáros Erika olimpiai bajnok kajakosok, Csapó 
Géza olimpikon és sokszoros világbajnok kajakos, Pankotai Gábor világbajnok 
kajakos illetve Izsó Gábor békési polgármester ültettek fát Békésen a Piac tér 1. szám 
előtti Élővíz-csatorna szakaszon. A ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület 
idén IX. alkalommal szervezte meg az Élővíz-csatorna Emléktúrát, mely az 
egészséges életmódra, életterünk környezetének védelmére, és nem utolsósorban 
idegenforgalmi nevezetességekre hívja fel a f igyelmet. Nem először képezte a túra 
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részét Békésen neves olimpikonok faültetési akciója, mely üzenet az utókor számára a 
környezetvédelem fontosságáról. A békési önkormányzat tervei szerint a korábban a 
Fábián híd lábánál hasonló akció keretében ültetett fákat is áthelyeznék ősszel a Piac 
tér 1. szám előtti csatorna szakaszhoz, mert a jelenlegi – eldugottabb – helyszín nem 
kedvez a csemeték fejlődésének.  

22. 2010. június 6-án tartották meg a városi Pedagógus Napot. Az eseményt Izsó Gábor 
polgármester nyitotta meg, majd a díjak átadásánál is jelen volt. Az ünnepségen részt 
vett még Erdős Norbert országgyűlési képviselő, alpolgármester és több 
önkormányzati képviselő is.  

23. 2010. június 6-án a Trianoni Békediktátum 90. évfordulójára emlékezve a Békés i 
Református Egyházközség és a Szent György Lovagrend Békés Megyei Priorátusa 
közös emlékezést szervezett. Ennek részeként a Rózsa temetőben a II. Világháború 
áldozatainak emlékére kopjafákból álló emlékhelyet avattak. A megemlékezésen részt 
vett Izsó Gábor polgármester is.  

24. 2010. június 7-én a REMONDIS Kft.-vel tárgyalt Izsó Gábor polgármester.  
25. 2010. június 7-én újabb ülést tartott a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” 

konzorcium Kondoroson. A napirendi pontok között az ajánlattételi 
tervdokumentációk felülvizsgálatának beszámolója szerepelt. Hivatalunkat Izsó Gábor 
polgármester elfoglaltsága miatt Gál András a Műszaki Osztály vezetője képviselte. 

26. 2010. június 8-án rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést tartott Békés Város Képviselő-
testülete, melyen bontásra kerültek a Vállalkozói Alapra beérkező pályázatok.  

27. 2010. június 9-én a Békési Kistérségi Óvoda Integrált Tagóvodája fennállásának 100. 
évfordulóját tartotta, melynek alkalmából névadó ünnepség keretében új nevet vett fel, 
így a jövőben Bóbita Óvodának fogják nevezni. Az eseményen részt vett és köszöntőt 
mondott Izsó Gábor polgármester.    

28. 2010. június 11-én tartotta soron következő rendes ülését a LISZ Kft. Felügyelő  
Bizottsága. A napirendi pontok között szerepelt a közmunka program, a 2009. évi éves 
feladattervben meghatározottak időarányos teljesítéséről szóló beszámoló, pénzügyi 
helyzetelemzés. A bizottság tagjai áttekintették a LISZ Kft. bérleményeit, Méri Zoltán 
ügyvezető beszámolt a Petőfi u. 21. számú ingatlan villamos hálózatának 
felülvizsgálatáról.  

29. 2010. június 12-én Izsó Gábor polgármester részt vett a Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény ballagásán.  

30. 2010. június 12-én Balázs Imre a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek 
Szövetségének alelnöke, a Békési Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület elnöke 
nagyszabású senior táncgálát rendezett Békésen, amelyre az egész országból érkeztek 
senior párok, hogy többféle táncstílusban mérhessék össze tudásukat. A rendezvényen 
Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt majd az eredményhirdetésnél díjat adott 
át.  

31. 2010. június 14-én sikeresen befejeződött két kistérségi közmunkaprogram, 
amelyekben Békés Város Önkormányzata is részt vett. A két közmunkaprogramban – 
amelyek a Békési Kistérségi Társulás szervezésével valósultak meg – 85 fő  4,5 
hónapig, 36 fő pedig 3,5 hónapig kapott munkát a Békési Kistérség településein. A 
programba Békés, Bélmegyer, Doboz, Kamut, Tarhos és Köröstarcsa (csak az első  
programba) önkormányzatai kapcsolódtak be. Békés önkormányzata az első  
programban 50 fővel, a másodikban 6 fővel vett részt. A felvállalt feladatok 
elsősorban a településüzemeltetési, a belvízelvezetési, -karbantartási, parkosítási 
feladatok köréből kerültek ki, de egyes önkormányzatoknál a temetők karbantartását, 
önkormányzati épületek felújítását és szociális feladatokat is végeztek a közmunkások. 
A programok tervezett összköltsége 62 494 e. Ft, amelyből 59 347 e. Ft volt a 
támogatás és 3 147 e. Ft az önkormányzatok által vállalt önerő (ÁFA). A pályázat 
pénzügyi elszámolása jelenleg folyik. 
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32. 2010. június 15-én tartotta ülését a Vállalkozói Tanács. Az ülésen a tagok értékelték a 
Vállalkozói Alapra beérkezett pályázatokat, és javaslatot tettek a döntésre.  

33. 2010. június 16-án a Békési Uszodában I. Tanévzáró Kupa címmel úszóversenyt 
tartottak. Az általános iskolák 3. osztályától várták a szakemberek a jelentkezéseket. A 
rendezvényre, melynek a célja az úszás és a létesítmény népszerűsítése volt, az 
általános iskolákból több mint száz tanuló érkezett, hogy megmérettesse magát. Az 
eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. A pontverseny győztesének járó 
vándorserleget a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola nyerte el. 

34. Tájékoztatásul közöljük, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 
lemondásához nem szükséges képviselő-testületi határozat, így a jövőben a Két ülés 
közötti beszámoló keretében tájékoztatjuk a képviselői lemondásokról a testületet. 
Ezúttal Mészáros Sándor önkormányzati képviselő mondott le a 2010. július havi 
képviselői tiszteletdíjáról.  

35. Békés Város Önkormányzatának 2010. április 29-ei Képviselő-testületi ülésén Szalai 
László önkormányzati képviselő interpellációs kérdésre elhangzott polgármesteri 
válasz kapcsán a képviselő úr jelezte, hogy abban az esetben fogadja el azt, ha az 
alábbi tájékoztatást megkapja a Mezőberény-Békés kerékpárút burkolathibájával 
kapcsolatosban: Az Önkormányzat és a Hódút Kft. 2010. április 28-án történt 
tárgyalásán a felek megállapodtak abban, hogy teljes keresztmetszeti feltárást 
végeznek, mely alapján megpróbálják a repedés kiváltó okát tisztázni. Május 4-én 
megtörtént a feltárás, és mindkét fél mintát vett a stabilizált rétegből és a 
töltésanyagból. A vizuális megállapítás alapján az Önkormányzat álláspontja az volt, 
hogy az aszfaltozás során a kivitelező nehézjárművei eltörték a beton- és a stabilizált 
réteget, mely esemény okozta a hosszirányú repedéseket. A Hódút Kft. a térfogat-
változtató altalajt jelölte meg kiváltó okként. A két független laboratóriumi eredmény 
elkészülte után, június 2-án Izsó Gábor polgármester és Gál András osztályvezető a 
beruházó részéről, valamint Nagy József vállalkozási igazgató, Vámos Károly 
főépítés-vezető és Dr. Kecskés Miklós jogi képviselő a kivitelező részéről ismét  
tárgyalt ez ügyben. A laboratóriumi eredmények szerint a stabilizált réteg megfelelő  
minőségű, a töltésanyagnak viszont magas a plasztikus indexe (folyási határ-sodrási 
határ), vagyis közepes, ill. kövér agyag, melyet kezelni kellett volna, pl. meszezéssel. 
Felek továbbra is fenntartották fenti véleményüket, de a mindkét fél számára 
elfogadható megoldásra törekedtek. Megállapodás született, hogy a kerékpárút 
töltésének keleti rézsűjét kivitelező június hónapban újra füvesíti vízágyús módszerrel, 
mely előtt totális gyomirtást végez a felületen. Az újrafüvesítéssel megakadályozható 
a töltésanyag gyors száradása, mely a zsugorodás előidézője. Ezt követően két, rossz 
állapotú 25 m-es szakaszon új aszfaltréteget terítenek a kerékpárútra. Amennyiben a 
repedés belátható időn belül nem vezetődik át az új rétegen, akkor a teljes kerékpárút 
új burkolatot fog kapni. 

36.  Békés Város Képviselő Testületének 422/2009 (XII. 27.) számú határozatával 
elfogadott 2010. I. félévi munkatervében június hónapban szerepel „Tájékoztató a 
beadott pályázatok eredményeiről” című előterjesztés. Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a legutóbb 2009. december 17-ei Képviselő-testületi ülésen 
elfogadott tájékoztató óta nem történt változás városunk pályázati tevékenységében, 
így a munkatervben szereplő pontot nem visszük be a testület elé.  

 
Békés, 2010. június 18. 
 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


