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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2009. április 30-i ülésére 

 
 
 

1. 2009. március 21-én, szombaton Határ menti népmővészeti fesztivált szervezett a 
Békés Megyei IBSEN Kht. Kulturális Irodája és együttmőködı partnere a Békés 
Városi Kulturális Központ. A folklór mősoron részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

2. 2009. március 24-én Békés adott otthont Békés Megye Képviselı-testülete Nemzeti 
és Etnikai, Kisebbségi, Vallásügyi, Ifjúsági Bizottsága soron következı ülésének. Az 
ülésen Izsó Gábor polgármester tájékoztatást adott Békés város életérıl, majd a helyi 
kisebbségi önkormányzatok nyújtottak tájékoztatót. Dr. Nagy Ágnes a Dél-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ vezetıje a megyei munkaerı-piaci helyzetrıl beszélt, 
Hudák Pál rendırezredes pedig az aktuális közbiztonsági helyzetrıl szólt. A megyei 
önkormányzat részérıl Czégény Gyula osztályvezetı és Tolnai Péter bizottsági elnök 
szólaltak fel. Az ülésen részt vett dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka városunk jegyzıje 
is. 

3. 2009. március 25-én Budapesten egyeztetett Erdıs Norbert Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje, Békés város alpolgármestere Diósy László 
környezetvédelmi szakállamtitkárral a békési szemétlerakó telep bezárása után 
felmerülı megoldási lehetıségekrıl. 

4. 2009. március 27-én nyílt meg Csuta György békési festımővész Pillanatok címő 
önálló kiállítása a Megyeháza földszintjén, ahol a mővész 24 alkotása között olajképek 
és bırfestmények is láthatók. A megnyitón Izsó Gábor polgármester méltatta a mővész 
munkásságát.    

5. 2009. március 28-án a Békési Galéria dísztermében adták át idén is a Sursum Corda 
díjakat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének békési szervezete, a Jantyik 
Mátyás Múzeum és Békés Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága együtt szervezték meg a város életének egészségügyi és szociális területén 
kifejtett kiemelkedı tevékenységért járó kitüntetést. 

6. 2009. március 28-án önkormányzatunk levelet kapott a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtól, melyben tájékoztatnak bennünket arról, hogy a 
„Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázaton 
nyertes békési beruházást – a 470. sz. fıút - 4644 sz. összekötı út csomópontjának 
átépítésre – forráshiány miatt fel kell függeszteni. A K.K.K. javasolja a megállapodás 
módosítását. Önkormányzatunk eddig 6 millió forintot költött a fejlesztés 
elıkészítésére ezért levélben kértünk magyarázatot a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtól. 
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7. 2009. március 31-én Békésre látogatott dr. Mezıs Tamás a Kulturális és 
Örökségvédelmi Hivatal elnöke, és munkatársai. Az elnök urat és kísérıit Izsó Gábor 
polgármester, dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzı illetve Csökmei László városi 
fıépítész fogadta. A tanácskozást városnézı séta követte, majd szó esett az idén ısszel 
Békésen megrendezésre kerülı Népi Építészeti Tanácskozásról is.  

8. 2009. április 1-jén benyújtásra került az Education, Audiovisual & Cultural Executive 
Agency (EACEA) által kiírt Europe for Citizens programon belül a Citizens’ Meetings 
(Polgárok Találkozója) elnevezéső pályázat. A pályázatban 2009. szeptember 1–7. 
között testvértelepüléseinkrıl (Magyarittabé és Gyergyószentmiklós) valamint 
Mallnitz (mint leendı testvértelepülésünk) fogadnánk 12-12 fıt (2-2 tanár és 10-10 
diák). A hivatalos delegációk a Madzagfalvi Napok idejére érkeznének. Az igényelt 
összeg összesen: 2879,21 € 

9. Békés Város Polgármestere a Képviselı-testület 90/2009. (III. 26.) számú határozata 
alapján megkötötte a vállalkozási szerzıdést három kommunikációs szolgáltatóval. A 
megkötött szerzıdéseket a képviselı-testület tájékoztatásául a 2009. április 30-i 
képviselı-testületi ülésen kiosztjuk. 

10. A Képviselı-testület 2009. I. félévi munkatervében szerepel az önkormányzati lakások 
lakbérérıl szóló rendelet módosítása azon okból, hogy a lakbérék mértékén kíván e 
változtatni a testület. Az építési telkek vételárának meghatározása ugyanezen okból 
került a munkatervbe. A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel nem tarjuk 
indokoltnak a lakbérek méretékének és az építési telkek vételárának emelését, ezért e 
két üggyel kapcsolatosan elıterjesztést nem készítettünk elı a Képviselı-testület 
számára. A lakbérek és a telek vételárak tekintetében a jelenlegi szabályozás marad 
hatályban. 

11. 2009. április 4-én rendezték a Békés Városi Kulturális Központban az I. Fregolina 
Kupa Tánciskolás Táncversenyt. A rendezvényen Erdıs Norbert Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje, Békés város alpolgármestere mondott köszöntıt. A 
díjátadáson Miklós Lajos önkormányzati képviselı vett részt. 

12. 2009. április 5-én az önkormányzat szervezésében a Piac téren nagy sikerő Húsvéti 
Kirakodó Vásárt rendeztek. A vásáron neves mesterek kézmőves árusok kínálták 
portékájukat. A rendezvény nagy érdeklıdés mellett zajlott. 

13. 2009. április 6-án hétfın Budapesten vehette át az idei curling országos bajnokság 
gyıztese, a Békési TE Jégmadarak férfi csapata a gyıztesnek járó kupát. Ezzel 
megszerezték a jogot, hogy a decemberi skóciai Európa-bajnokságon képviseljék 
hazánk színeit. A bajnoki cím ünneplésén részt vett Izsó Gábor polgármester és Belleli 
Lajos önkormányzati képviselı a csapat egyik tagjának büszke apja. 

14. 2009. április 9-én mindkét testvértelepülés részére elküldtük a 2009. évi intézkedési 
tervet, melyet kiegészítésekkel együtt várunk vissza Gyergyószentmiklósról és 
Magyarittabérıl. 

15. 2009. április 9-én ünnepélyes keretek között írták alá a konzorciumi partnerek a 
Békési Szilvapálinka Út projekt támogatási szerzıdését Békéscsabán a Látogató 
Központban. A Békés számára is fontos, fıleg magántıkét és állami támogatást 
mozgósító beruházás dokumentumait városunk részérıl Izsó Gábor polgármester és 
Békési Zoltán vállalkozó írták alá. 

16. 2009. április 13-án kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy a DAOP-2008-
4.1.3.C jelő Békés, bölcsıde fejlesztése címő pályázatunkat támogatták a kiírók. A 
projekt összköltsége: 210 504 000,-Ft, az igényelt támogatás:199 978 800,-Ft, a 
fejlesztés helyszíne a Fábián utcai volt autósmozi területe. 

17. 2009. április 15-én ünnepi képviselı-testületi ülés keretében adták át idén is a „Békés 
Városért” és „Az Év Békési Sportolója” címeket. A díjátadás elıtt Izsó Gábor 
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polgármester mondott beszédet, a díjátadás után pedig ünnepi mősor és állófogadás 
zárta idén is az évfordulót. 

18. A munkatervben elıirányzott Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
közterület használatról szóló 23/2006. (VI.30.) számú rendelete, közterületi 
hirdetményekkel kapcsolatos részének módosítását nem terjesztjük be a 2009. 
áprilisában sorra kerülı Képviselı-testületi ülésre, mert elsı körben a kulturált 
közterületi hirdetés feltételeit szeretnénk megteremteni. Ezután fogjuk kezdeményezni 
a rendelet módosítását. 

19. 2009. április 16-án tartotta önkormányzatunk a Holokauszt áldozatainak emlékére 
rendezett megemlékezését.  

20. 2009. április 21-ei keltezéssel levelet küldtünk Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek 
azzal a kéréssel, hogy elızetesen tájékoztassanak bennünket, hogy az ÁFA 
mértékének emelkedése miatti többletforrás finanszírozását a Támogató 
többlettámogatással segíti-e? 

21. A Békés Megyei Önkormányzat képviselıi két alkalommal is tartottak egyeztetı 
tárgyalást Békés Város Önkormányzatával a tervezett ingatlancserével kapcsolatban. 
A megbeszéléseken konkretizálásra kerültek az átadandó ingatlanok, de a jogi háttér 
tisztázása miatt az áprilisi képviselı-testületi ülésre nem kerül elıterjesztésre az anyag. 

 
 
 
Békés, 2009. április 24. 
 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


