Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2010. november 25-ei ülésére
1. 2010. október 19-én tartotta meg tisztújító ülését a Békési Kistérségi Társulás. A
Társulási Tanács titkos szavazással (egyhangúlag, 9 igen szavazattal) Izsó Gábort,
Békés város polgármesterét választotta meg társulási elnöknek. Az elnök javaslatára
Siklósi Istvánt, Mezőberény város polgármesterét – szintén egyhangúlag –
elnökhelyettessé választották. A Társulási Tanács megválasztotta a Pénzügyi
Bizottságát is, amelynek elnöke Dán Márton, Bélmegyer község polgármestere, tagjai:
Petneházi Bálintné, Csárdaszállás község polgármestere és Balog Imréné, Kamut
község polgármestere.
2. 2010. október 21-én tartotta ülését A „Békési Fürdőért” Közalapítvány, melyen a
közalapítvány kuratóriumi tagjain kívül a polgármesteri hivatal szakemberei és
vezetője illetve az egészségügyi intézmény vezetői is jelen voltak. A „kibővített”
megbeszélésen a jelenlévők egyeztették a kültéri termálmedence építési munkálatait,
annak várható befejezési idejét. Így várhatóan 2010. november 20-án sor kerül a
termálmedence szűk körű műszaki átadására, melyet 2011 tavaszán a járóbeteg-ellátó
intézmény felújításának végén egy ünnepélyes és széles körű átadás követ majd.
Szintén egyeztették a résztvevők az adományozók nevének megjelenítési formáit.
Folyamatban van a díszkötésű emlékkönyv és az emléktábla készítése, melyek
bővíthetőek lesznek. A megbeszélés után minden nyilvános fórumon felhívta a
közalapítvány az adakozók figyelmét, hogy tekintsék át adataikat és közölték a
korábban adataik nyilvánosságra hozatalát engedélyezők pontos név-, és adatsorát. A
felhívás nyomán újabb felajánlási hullám indult meg.
3. 2010. október 22-én tartotta a Békési Kistérségi Iskola tantestülete az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségüket. Az emlékműsort az
Eötvös József Tagiskola tanulói adták elő. A kulturális központban megtartott
ünnepségen jelen volt Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő is.
4. 2010. október 23-án tartotta Békés Város Önkormányzata hivatalos 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.
5. 2010. 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.
6. 2010. október 28-31. között rendezték meg idén az országos hírű Csabai
Kolbászfesztivált. A rendezvénysorozat egyik napján önkormányzatunk csapata is
részt vett a kolbásztöltő versenyen, együtt a gyulai, a békéscsabai és az orosházi
önkormányzatok polgármestereinek csapataival. A békési csapat tagjai: Izsó Gábor
polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Tárnok Lászlóné jegyző, Miklós
Lajos a Pénzügyi Bizottság külsős tagja és Wichmann Tamás olimpikon voltak.
Az asztal díszítésért köszönet illeti a „Nefelejcs” Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesületet.
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7. 2010. október 29-én tartották Kondoroson a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” című projekt ülését, a közbeszerzési eljárások visszavonása tárgyában.
Az ülésen önkormányzatunkat Izsó Gábor polgármester képviselte.
8. 2010. október 30-án rendezték meg a IV. Fregolina Kupa Tánciskolás Táncversenyt.
Az eseményen önkormányzatunk nevében Vámos László önkormányzati képviselő,
tanácsnok adott át díjat.
9. 2010. november 1-jén az I. és II. Világháborús hősök és áldozatok tiszteletére
megemlékezést szervezett a Békés Városi Kulturális Központ. A I. és II. Világháborús
Emlékműnél városunk nevében Dr. Pálmai Tamás alpolgármester mondott ünnepi
beszédet.
10. 2010. november 4-én Dévaványán rendezték meg a Kerékpárosbarát Települések
Országos Szövetségének (KETOSZ) első elnökségi ülését. Városunkat mint alapító
tagot és a mint a szövetség elnöki tisztjét betöltő tagot Miklós Lajos a Pénzügyi
Bizottság külsős tagja és Gyebnár Péter útügyi referens képviselte.
11. 2010. november 5-én tartották Kondoroson a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” című projekt ülését, a közbeszerzési eljárások visszavonása,
megszüntetése és a szerződéskötési kötelezettségek lemondása tárgyában. Az ülésen
önkormányzatunkat Gál András a Műszaki Osztály és dr. Csarnai Judit a Hatósági
Osztály osztályvezetői képviselték.
12. 2010. november 11-én hivatalosan is átadásra kerültek a TIOP 1.1.1-09 nyertes
pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök. A projekt támogatásának
köszönhetően, több mint 60 millió forint értékben tud informatikai fejlesztést
megvalósítani a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Ez alkalomból a Városháza nagytermében
bemutatásra kerültek a tanulói és a tanári laptopok a tároló dobozokkal együtt. Izsó
Gábor polgármester köszöntője után Vári László informatikus rövid bemutatót tartott a
médiumok és a tagintézmények vezetőinek az eszközök működéséről.
13. 2010. november 12-én „Márton-napi lámpionos felvonulást” szervezett a Jantyik
utcai tagóvoda. A felvonulás a kulturális központ kápolnaterméből indult, ahol az
érdeklődők meg is vásárolhatták a lámpionokat, teamécseseket. A felvonuláson részt
vett Izsó Gábor polgármester is.
14. 2010. november 13-án zenés irodalmi áhítatot szervezett a Békési Galériába a
református gyülekezet. Az eseményen közreműködött Dr. Marjovszky Tibor teológiai
professzor, a Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola
illetve a Békési Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai. Az eseményen részt vett
Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati képviselő is.
15. 2010. november 18-án tartotta ülését a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
Konzorciumi Tanácsa Szegeden. A napirendi pontok között szerepelt a
munkaszervezet beszámolója, illetve döntéshozatalok az „Ivóvíz 3.1” tárgyú munka 1.
előteljesítéséről és a XX. sz. PEJ és kifizetési kérelem benyújtásáról. A Konzorciumi
Tanács beszámolt a 2010. április 21. – 2010. november 8. közötti időszakról is.
Városunkat Izsó Gábor polgármester elfoglaltsága miatt Ilyés Péter köztisztviselő
képviselte.
16. 2010. november 18-án, záróeseményen értékelte a Befektetőbarát települések
program végrehajtását az ITD Hungary. A programnak Békés város is részese volt. A
záróeseményen városunk bronz fokozatú oklevelet kapott, amiért elkészítette
befektetési stratégiáját. Az előadássorozatból álló programon Gyebnár Péter a
pályázati csoport vezetője és Krattinger Linda a Gazdálkodási Osztály ügyintézője
vettek részt. A díjat Hajdu Lívia PR referens vette át.
17. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott II. félévi
munkatervben a novemberi ülés napirendi pontjai között szerepeltek az alábbi
előterjesztések: Békés Város Esélyegyenlőségi tervének elfogadása és a Szociális
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Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata, melyek nem kerültek előterjesztésre.
Az esélyegyenlőségi terv készítésére vonatkozó törvény július hónapban módosult,
mely szerint 2010. október 1-től kell esélyegyenlőségi szakértőt bevonni a helyi
esélyegyenlőségi program előkészítésébe, és csak a 2011. december 31-ét követően
meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Szeptember hónap folyamán elküldtük a
kérelmünket a Foglalkozatási és Szociális Hivatal részére a szakértő kijelölése
tárgyában, a mai napig nem érkezett válasz. A Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgálatát is nagyban befolyásolja a jövő évi költségvetési törvény és
az ágazati törvénymódosítások, valamint a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program. Így
mindkét előterjesztést a jövő év első félévében kívánjuk a Képviselő-testület elé
terjeszteni.
18. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1995.(III.3.) sz.
rendelet 38. § (2) bekezdése szerint „A polgármester átruházott hatáskörben önállóan
jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A
polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást
ad a képviselő-testületnek.” Az Áht. alapján azonban már a beszámoló előtt
tájékoztatni kell a fentiekről a Képviselő-testületet. A 2010. évi költségvetési
rendeletünk 4. sz. melléklet III/12. sorából – 14 utca aszfaltozása /pályázati saját erő)
– 14.000.000 Ft átcsoportosításra került a Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása
szakfeladat dologi kiadásaira az alábbiak szerint: szeptember 14-én 3 millió forint,
szeptember 23-án 3 millió forint, szeptember 28-án 3 millió forint, szeptember 30-án 2
millió forint, október 1-én 3 millió forint. A 14 millió forintból a város útjai egy
részének javítása történt meg. Az átcsoportosításra azért volt szükség, mert az idén
nem írtak ki pályázatot útaszfaltozásra, ám mivel az elmúlt években sokat romlott a
belterületi utak állapota, ez szükségessé tette a sürgős javítási munkálatokat.

Békés, 2010. november 19.
Izsó Gábor
polgármester
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