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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2009. március 26. 

 
 
 

1. 2009. február 21-én 28. alkalommal került megrendezésre Magyarittabén az Ittabéi 
Téli Találkozó programsorozata. A több héten át tartó rendezvényen Békés városa 
február 21-én kapott szerepet a kulturális programok sorában. Városunk részérıl 
Miklós Lajos képviselı úr személyesen vitte el a békési városvezetés üdvözletét a 
vajdasági testvértelepülésre. A helyi lakosok aznap este megtöltötték a kultúrotthon 
nézıterét, a harmincfıs Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar táncosokkal és 
mazsorettekkel kiegészítve egész este szórakoztatta az ittabei közönséget. Kenyeres 
Csaba és a Békés Városi Kulturális Központ Fregolina Társastánc Klub táncospárjai 
latinos forró hangulattal próbálták a nyarat idézni. A mősort követı vacsorán Szakál 
Ferenc polgármester üdvözölte a vendégeket, és köszönetét fejezte ki a Békés Városi 
Könyvtárnak a kultúrotthon olvasószobájának felajánlott 168 darab kötetért. Olyan 
133 új és 35 darab használt könyvet juttattak ki az ittabéi olvasók számára, 
amelyekbıl a békési könyvtárban több példány volt.  

2. 2009. február 22-én rendezték meg a VII. Békési Körös Kupát a helyi 
Sportcsarnokban. A sporteseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Erdıs 
Norbert alpolgármester, országgyőlési képviselı is. 

3. 2009. február 25-én a Kommunizmus áldozatainak emlékére szervezett ünnepséget 
és irodalmi mősort a Békés Városi Kulturális Központ. Az ünnepi eseményen 
Mészáros Sándor önkormányzati képviselı mondott beszédet. A rendezvényen Izsó 
Gábor polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, országgyőlési képviselı mellett 
több önkormányzati képviselı is részt vett. 

4. 2009. február 27-én a Békés Megyei Kistérségi Fórumon, majd azt követıen a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt Izsó Gábor polgármester. 

5. 2009. március 2-án éves munkaértekezletet tartott a Békési Rendırkapitányság, 
melyen értékelték a 2008-as év munkáját. A megbeszélésen részt vett Izsó Gábor 
polgármester is. 

6. 2009. március 4-én megbeszélés zajlott a Megyeházán a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” projekttel kapcsolatban, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

7. 2009. március 4-én tartotta ülését Békés Megye Képviselı-testülete Mővelıdési, 
Oktatási, Sport Bizottsága, melyen mint alelnök részt vett Izsó Gábor polgármester úr 
is. 

8. 2009. március 6-én tartotta soron következı ülését Békés Megye Képviselı-testülete. 
Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 
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9. 2009. március 7-én tartotta szalagavató ünnepségét a Farkas Gyula Közoktatási 
intézmény. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert 
alpolgármester, országgyőlési képviselı is. 

10. 2009. március 10-én tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Az ülésen megválasztották az új társulási elnököt, és elfogadtak a tagok két 
tájékoztatót a 2009. évi kistérségi kiegészítı normatíva igénylésrıl illetve a 
folyamatban lévı projektek végrehajtásáról. A Társulási Tanács társulási elnökké 
Simon István Tamást, Doboz polgármesterét, elnökhelyettesnek Izsó Gábort, Békés 
város polgármesterét választotta meg. A Társulási Tanács a napirendben szereplı 
tájékoztatókat egyhangúlag tudomásul vette.  

11. 2009. március 11-én tartotta ülését a Civil Tanács, ahol a tagok megvitatták és 
véleményezték a 2009-es évben a civil szervezetek részére jóváhagyott költségvetés 
felosztását. 

12. 2009. március 12-én állami kitüntetést vehetett át Pataki István, városunk korábbi 
polgármestere. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát Nemzeti 
Ünnepünk Március 15-e alkalmából Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke adta 
át. 

13. 2009. március 12-én tartotta ülését a Vállalkozói Tanács. A Tanács tagjai 
véleményezték a 2009-es évben ismét kiírásra kerülı Vállalkozói Alap tervezetét. 

14. 2009. március 12-én Izsó Gábor polgármester kezdeményezésére a békési 
termékekkel kapcsolatos megbeszélést tartottak, melyen a hivatal munkatársain kívül 
kistermelık is részt vettek. A megbeszélésen a résztvevık megvitatták, milyen módon 
lehetne népszerősíteni városunkban a minıségi békési termékeket.  

15. 2009. március 13-án a Békési Kistérségi Iskola ünnepi mősorral tisztelgett az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc emléke elıtt. A Békés Városi Kulturális Központ 
színháztermében tartott eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

16. 2009. március 15-én, Nemzeti Ünnepünkön a Forradalmi Emlékmőnél tartott 
városunk ünnepi megemlékezést. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester mondott 
beszédet, majd a Békés Városi Színjátszó Stúdió mősorát nézhette meg a több száz fıs 
ünneplı tömeg. Az eseményt koszorúzás zárta. 

17. 2009. március 16-án délelıtt ünnepélyesen is megkezdték a fürdıfejlesztés építési 
munkálatait. A polgármester mellett a képviselı-testület tagjai és az alapítvány 
kuratóriuma együtt ásták az elsı nyomokat a földbe.  

18. 2009. március 17-én délelıtt Izsó Gábor a Békés Megyei Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény turisztika és média szakos 11. osztályos tanulóinak rendhagyó órát tartott a 
város fejlesztéseirıl, Békés természeti értékeirıl és a turizmus jelentıségérıl. Az órát 
követıen a polgármester úr a diákok kérdéseire is válaszolt.  

19. 2009. március 18-án Békés Város Önkormányzata aláírta azt a támogatási szerzıdést, 
amelybıl Békés bel- és külterületén fedett autóbuszvárók fognak épülni. Balogh 
László, a DARFÜ (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség) ügyvezetıje és Izsó 
Gábor polgármester aláírásukkal érvényesítették a szerzıdést. Az eseményen részt vett 
Varga Zoltán a DARFT (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács) elnöke is. Békés 
megyébıl még Békéscsaba, Orosháza, Tótkomlós, Dévaványa és Körösladány 
pályázott sikeresen.   

 
Békés, 2009. március 20. 
 

 
 Izsó Gábor 

 polgármester 


