Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2010. december 16-ai ülésére
1. 2010. november 20-án, megtörtént a lakossági felajánlásokból és önkormányzati
hozzájárulásból felépített kültéri termálmedence műszaki átadása. Az eseményen jelen
volt Izsó Gábor polgármester mellett, a polgármesteri hivatal Műszaki Osztályának
vezetője Gál András, Barna Barbara osztályvezető-helyettes, Csökmei László
főépítész, A „Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriumi tagjai, Barkász Sándor,
Mészáros Sándor és Vámos László önkormányzati képviselők valamint a kivitelező
cég képviselői. A medence ünnepélyes átadására 2011 tavaszán kerül sor.
2. 2010. november 20-án adták át városunkban a Körös Épker Kft. DAOP-20091.1.1./E telephely kialakítási beruházását, melynek ünnepélyes avatásán részt vett Izsó
Gábor polgármester is.
3. 2010. november 23-án Nyílt Napot tartott a Békési Kistérségi Iskola 5. évfolyamos
sportiskolai sportosztálya. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester is.
4. 2010. november 24-én immár negyedik alkalommal tartotta meg a Békés Megyei
Vízművek Zrt. Víziközmű Konferenciáját. A konferencia egyaránt érintett pénzügyi és
műszaki témákat, illetve kifejezetten a polgármestereknek szóló fórumot, így
városunkat Izsó Gábor polgármester mellett pénzügyi és műszaki szakemberek
képviselték. Tárnok Lászlóné városunk jegyzője pedig előadóként lett meghívva az
eseményre, mivel példaértékű Békés város adósságkezelési programja a
vízdíjtartozások kezelése terén.
5. 2010. november 25-én adta át a Békési Kistérségi Iskolának a KÖSZI Program egyik
nyertesének a mintegy 2 millió forint értékű eszközöket a CBA képviselője. A Békési
Kistérségi Iskola Eötvös József Tagintézményének ebédlőjében 35 asztal és kb. 150
szék került beszerzésre. A békési emberek aktív internetes szavazásának köszönhető a
siker. A megvásárolt Procter&Gamble termékekből 30 Ft egy nagy közös alapba folyt,
és a szavazás döntötte el, hogy melyik 5 település kapja meg az összegyűlt pénzt. Az
eszközök beszerzésénél az önkormányzat döntött arról, mely intézménybe kerül. A
kiválasztott iskola döntött az eszközök típusáról, arról hogy mire van szüksége.
6. 2010. november 26-án tartotta Tanácsülését az Ivóvízminőség-javító Konzorcium
„Közép-Békési Térsége” Békéscsabán. Az ülésen részt vett Izsó Gábor városunk
polgármestere.
7. 2010. november 26-án nyugdíjas találkozót szervezett Békés Város Önkormányzata a
Városháza ebédlőjében. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok
Lászlóné jegyző is. A rendezvényen a polgármesteri hivatal nyugdíjas dolgozóinak
több mint fele részt vett.
8. 2010. november 26-án Alex Brooking, Ausztrália Magyarországra akkreditált
nagykövete Juhász Zoltán cukrász meghívására városunkba érkezett. Látogatásának
célja az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének megalakítása volt. A
csatlakozási szándéknyilatkozatot Izsó Gábor polgármesteren kívül a helyszínen több
civil szervezet is aláírta.
9. 2010. november 27-én második alkalommal ismét sikeres helyi összefogást
könyvelhet el Békés Város Önkormányzata, a II. Békési Sportbál szervezője, mely
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idén a sportszervezetek támogatását célozta meg. Mintegy 250 jegy kelt el, emellett
több cég és sportegyesület támogatójegyet is vásárolt. A megjelent tizennégy
sportegyesület közül a férfi és női kézilabda sportág, valamint a kajak-kenu kapta a
legnagyobb arányú szavazatot a megjelent vendégektől, ugyanis a belépőjegyekkel
voksolniuk kellett a résztvevőknek az általuk támogatni kívánt sportszervezetre. Így az
est bevételéből befolyt közel 600 ezer forint a szavazatok arányában kerül majd
felosztásra a sportegyesületek között. 77 cég, vállalkozás és magánszemély támogatta
a rendezvényt. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor,
Mucsi András, Pocsaji Ildikó, Balázs László önkormányzati képviselők és Tárnok
Lászlóné városunk jegyzője is.
10. 2010. december 1-jén a 2011. évi költségvetésről tartott előzetes tájékoztatást és
konferenciát az ETK Önkormányzati Klub Budapesten. Az előadásokon részt vett Izsó
Gábor, városunk polgármestere.
11. 2010. december 1-jén adták át idén a Békési Újság Kalendárium című kiadványát,
melynek felvállalt célja a békésiekben a városhoz való ragaszkodás erősítése. A
kulturális központ kápolnatermében megrendezett ünnepségen részt vett Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester és Barkász Sándor önkormányzati képviselő.
12. 2010. december 1-jén a leendő első évfolyamos, tanköteles korú gyermekek
2011/2012. tanévre szóló beiskolázásával kapcsolatban fórumot rendezett a Békési
Kistérségi Általános Iskola a kulturális központ színháztermében. A fórumon Izsó
Gábor polgármester hivatalos útja miatt Mucsi András önkormányzati képviselő
képviselte önkormányzatunkat.
13. 2010. december 3-án az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
ebéddel összekötött szakorvosi munkaértekezletet tartott, melyen részt vett Izsó Gábor
polgármester is.
14. 2010. december 3-án tartotta ülését a Békés Megyei Védelmi Bizottság, melyen
városunkat Tárnok Lászlóné a Helyi Védelmi Bizottság titkára képviselte.
15. 2010. december 4-én tartotta ebédjét a Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja a
Nyugdíjas Házban. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.
16. 2010. december 4-én tartotta Véradóünnepségét a Magyar Vöröskereszt Békés
Területi Szervezete, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is.
17. 2010. december 4-7. között városunkat Pocsaji Ildikó képviselő úrhölgy, Miklós
Lajos, a Pénzügyi Bizottság tagja valamint Koszecz Sándor, a Békés Városi Kulturális
Központ igazgatója képviselte Gyergyószentmiklóson. Békés város 3 fős delegációja a
testvérvárosunkban hagyományosan megrendezésre kerülő Szent Miklós napokon vett
részt.
18. 2010. december 5-én társszékesegyházzá avatták a békéscsabai Páduai Szent Antal
templomot. Az erről szóló határozatot ünnepi szentmise keretében Őexcellenciája
Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius olvasta fel advent második vasárnapján a
békéscsabai társszékesegyházban. Városunkat Dr. Pálmai Tamás alpolgármester
képviselte.
19. 2010. december 7-9. között jótékonysági karácsonyi vásárt tartott a Baky Utcai
Óvoda. A rendezvényen részt vett Tárnok Lászlóné jegyző is.
20. 2010. december 8-án tartotta Konzorciumi ülését az Ivóvízminőség-javító
Konzorcium Szegeden. Az ülésen elhangzott, hogy a pályázati önerőhöz kapcsolódó
EU Önerő Alap igénybevételének szabályai oly módon változhatnak hamarosan, mely
lehetővé teszi, hogy a Konzorcium az önerő 90%-100%-át megpályázhassa. Az erre
fordítandó összeg már szerepel a költségvetés sarokszámai között, csak Kormányzati
döntésre vár. Maga az ivóvíz minőségét javító projekt pedig már a finisben van.
21. 2010. december 9-én nyílt meg a Békési Fotós Klub II. kiállítása a Békés Városi
Kulturális Központban. A kiállítást ifj. Vámos László oktatási és kulturális tanácsnok
nyitotta meg.
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22. 2010. december 9-én tartotta Elnökségi majd ezt követően Tanácsülését a DAREH
Orosházán. Városunkat Izsó Gábor polgármester képviselte az üléseken.
23. 2010. december 9-én együttes Elnökségi és Felügyelő Bizottsági, majd ezt követően
Közgyűlést tartott a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Békéscsabán. Az
eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is. Az egyesület beszámolt 2009. évi
pályázati tevékenységéről, a Körösök Völgye Látogatóközpont működéséről, és
elfogadta a 2011. évi költségvetését is. A Százlábú Egyesület kérte tagfelvételét az
egyesületbe, melyet a tagok támogattak. További napirendi pont volt egy Nonprofit
Kft. megalapítása és belépés a Közép-Békési Centrum Kiemelten Közhasznú
Egyesületbe.
24. Mucsi András és Balázs László önkormányzati képviselők lemondtak tiszteletdíjukról.
Mucsi András képviselő úr teljes december havi tiszteletdíjáról mondott le, míg Balázs
László képviselő úr december havi tiszteletdíjából 50.000,- forint összegről mondott
le.

Békés, 2010. december 9.
Izsó Gábor
polgármester
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