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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2009. február 26. 

 
 

1. 2009. február 7-én „Szülıföldünk Békés Megye” címmel több településhez 
hasonlóan Békésen is amatır mővészeti fesztivált rendezett a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár Kulturális Irodája és a Békés Városi Kulturális Központ. Békésen a tánc 
területén mérhették össze tudásukat a jelentkezık. A rendezvényen részt vett Izsó 
Gábor polgármester is. 

2. 2009. február 7-én évzáró rendezvényt tartott a Békési Kertbarát Kör. Az eseményen 
részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

3. 2009. február 9-én ünnepélyes keretek között a Városháza Nagytermében aláírásra 
került három, a közeljövıben kezdıdı beruházás kivitelezıi szerzıdése. Az 
Inkubátorház, a Békési Uszoda és a Buszvárók munkálatait két békési vállalkozás 
nyerte, mindkettıt a cég vezetıje képviselte a helyszínen. Az aláíráson a meghívott 
vendégek mellett, részt vett Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, 
országgyőlési képviselı és dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzı is. 

4. 2009. február 9-én a Közmunka Tanács ülésén elıkészítésre került a 
Közfoglalkoztatási Terv, melyrıl a 2009. február 26-i Képviselı-testületi ülésre 
elıterjesztés készült. 

5. 2009. február 10-án tartotta ez évi elsı ülését a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Az ülésen az alábbi napirendek szerepeltek: 2009. I. félévi munkaterv 
elfogadása, a 2008. évi költségvetés IV. negyedévi módosítása, a 2009. évi 
költségvetés elfogadása és a belsı ellenırzési terv jóváhagyása, a Társulás SZMSZ-
ének módosítása, tájékoztató a szélessávú internet-szolgáltatás megkezdésérıl és 
pályázati tájékoztatók. A Társulási Tanács az elıterjesztéseket egyhangúlag elfogadta, 
illetve a tájékoztatókat tudomásul vette. A Tanács tagjai zárt ülésen bírálták el a 
beérkezett irodavezetıi pályázatokat. A beérkezett pályázatok közül a Társulási 
Tanács az eddigi irodavezetı, Balog István pályázatát fogadta el és bízta meg 
határozatlan idıre a Békési Kistérségi Iroda vezetésével. A zárt ülés végén a társulási 
elnök, Izsó Gábor lemondott elnöki tisztségérıl. A Társulási Tanács a bejelentést 
tudomásul vette és az új elnök megválasztásáig Simon István Tamás elnökhelyettest, 
Doboz polgármesterét bízta meg az elnöki feladatok ellátásával. 
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6. 2009. február 11-én tartotta ülését Békés Megye Képviselı-testülete Mővelıdési, 
Oktatási, Sport Bizottsága, melyen, mint alelnök részt vett Izsó Gábor polgármester úr 
is. 

7. 2009. február 13-án tartotta soron következı ülését Békés Megye Képviselı-
testülete. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

8. 2009. február 15-én egész napos Kelet-magyarországi Területi Diákolimpia Aerobik 
Versenyt rendeztek a helyi sportcsarnokban. A zsúfolásig megtelt helyszínen 
köszöntıt mondott Izsó Gábor polgármester, aki a délutáni eredményhirdetésen is 
részt vett. 

9. 2009. február 16-án Romániában folytatott megbeszélést Izsó Gábor polgármester a 
romániai Szalonta és a Fekete Körös partján fekvı Feketebátor települések vezetıivel. 
Szalontát Dr Török László polgármester, Feketebátort Kádár Imre alpolgármester 
képviselte. A tárgyaláson a hulladékgazdálkodás problémáinak közös megoldásairól és 
a közös turisztikai fejlesztések lehetıségérıl tárgyaltak a felek.  

10. 2009. február 18-án a Békési Uszoda munkaterület átadására került sor a Városházán. 
11. 2009. február 20-án tartotta megbeszélését a Békés-tarhosi Baráti Kör a Városháza 

Nagytermében. A megbeszélésen, melyen Izsó Gábor polgármester is részt vett, sorra 
vették a megjelentek a BÉTAZEN rendezvényeinek aktuális teendıit. A szakmai 
megbeszélést Koszecz Sándor a Békés Városi Kulturális Központ vezetıje 
kezdeményezte. A program végén Tarhoson tettek helyszíni bejárást a résztvevık. 

 
 
Békés, 2009. február 6. 
 

 
 Izsó Gábor 

 polgármester 


