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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2009. május 21-i ülésére 

 
 

1. 2009. április 23-án a Békés Városi Kulturális Központ kápolnaterme volt a helyszíne 
a Békési Kistérségi Óvoda rendezvényének, ahol rajzolni és énekelni szeretı óvodások 
mutatták be rajzaikat és énekeltek a résztvevı közönségnek. Az eseményen a részvétel 
volt a fontos, így helyezéseket nem osztottak ki. A találkozón jelen volt Izsó Gábor 
polgármester is. 

2. 2009. április 23-án adta át a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény a Faipari 
Tanmőhely beruházást. Az átadáson részt vett Erdıs Norbert Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje, Békés Város alpolgármestere is.  

3. 2009. április 24-én „Roma integráció Békés városában” címmel konferenciát tartott a 
Szent Lázár Alapítvány. A konferenciát Izsó Gábor polgármester úr távollétében 
Erdıs Norbert Békés és térsége országgyőlési képviselıje, Békés város 
alpolgármestere nyitotta meg. 

4. 2009. április 24-én tisztújító közgyőlést tartott a Békési Városvédı és Szépítı 
Egyesület. A közgyőlésen – melyen Izsó Gábor polgármester úr is részt vett – ismét 
Mester Pétert választották meg egyesületi elnöknek. 

5. 2009. április 24-én a malomvégesi temetıben emlékeztek a román katonai vérengzés 
békési lakosú polgári áldozataira a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület tagjai és 
Békés Város Önkormányzata nevében Erdıs Norbert alpolgármester.  

6. 2009. április 25-én szombaton tartotta jótékonysági bálját a Szegedi Kis István 
Református Gimnázium a Békés Városi Kulturális Központban. A rendezvény 
fıvédnöke Izsó Gábor polgármester volt.  

7. 2009. április 30-án Farkas Parádé néven ismét megszervezte vidám traktoros 
felvonulását a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény. A végzıs diákokat Izsó Gábor 
polgármester is üdvözölte a Petıfi utcán, az eseményen részt vett Erdıs Norbert Békés 
és térsége országgyőlési képviselıje, Békés Város alpolgármestere is.  

8. 2009. április 30-án adta át a Baky Utcai Óvoda a „Fürkész szobát”. Az átadáson részt 
vett Izsó Gábor polgármester is. 

9. 2009. április 30 – május 1. között rendezte a kulturális központ az Ifjúsági Napok és 
Majális kétnapos rendezvényét. A hagyományos rendezvényen Izsó Gábor 
polgármester idén is köszöntette a diákpolgármestert, gálamősort adtak „Az én 
hangom” énekverseny nyertesei, és este koncertek szórakoztatták a rendezvényre 
látogatókat. 
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10. 2009. április 30-i képviselı-testületi ülésen az egyéb elıterjesztések között szerepelt a 
„Piaci pavilonok alatti földterületek értékesítése” címő elıterjesztés, melyet akkor a 
képviselı-testület levett napirendjérıl. Az elmúlt idıszakban több tárgyalás is 
lezajlott, az álláspontok egyeztetése miatt azonban testület elé csak a következı ülésen 
kerülhet az anyag. 

11. 2009. május 1-én Mucsi András képviselı úr kezdeményezte a játszóterek 
használatának, az ott található játékok igénybevételének önkormányzati rendeleti 
szabályozását, a játszóterek területén történı dohányzás és alkoholfogyasztás 
megtiltását. A fentiek megoldásához a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 30.) 
KT rendelet módosítására lesz szükség, ami elıtt célszerő társadalmi egyeztetést, 
elızetes véleményezési eljárást folytatni. A rendelet-módosítást – annak alapos 
elıkészítése érdekében – a képviselı-testület 2009. júniusi ülésére terjesztjük elı. 

12. 2009. május 5-én kelt levelében Dr. Rácz László az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke és az ÁNTSZ kistérési intézete tiszti fıorvosa Dr. Benedekfi Katalin 
fıorvos asszony levélben kérte a „Tájékoztató Békés Város lakosságának 
népegészségügyi helyzetérıl” címő elıterjesztés elhalasztását. Békés Város 
Képviselı-testülete az ez évi I. félévi munkatervében a májusi ülés egyik napirendi 
pontjaként szerepeltette a tájékoztatót. 2009. április 1-jétıl új finanszírozási rendszer 
kerül bevezetésre az egészségügyben, ezzel együtt megváltozik az ÁNTSZ szerepe is, 
a szerzıdéskötések is folyamatban vannak. Ezért célszerő a napirendi pontot késıbb, a 
novemberi testületi ülésen megtárgyalni.  

13. 2009. május 6-án a Békés Városi Sportcsarnok és a liget adott otthont a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ Derős Ház és a Fogyatékkal Élık Békés Megyei 
Sportszövetsége által közösen szervezett I. Derős Kupának. A rendezvényt Izsó Gábor 
polgármester nyitotta meg. 

14. 2009. május 7-én Juraj Migas, a Szlovák Köztársaság nagykövete látogatott el 
Békésre. Többek között Feledi János, a Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
elnökének kíséretében meglátogatták a Békési Pálinkafızdét, ahol a nagykövet úr 
találkozott Izsó Gábor polgármesterrel is.  

15. 2009. május 8-án második alkalommal rendezte meg a polgármesteri hivatal a Békési 
Sportágbörzét. A sikeres rendezvényt idén kiterjesztették a rendezvény térre is, és több 
mint 1500 látogató nézte meg, próbálta ki a kitelepülı helyi sportszervezetek 
eszközeit, sportágát. A II. Békési Sportágbörzét Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

16. 2009. május 9-én Újkígyós adott helyszínt a „Civil Nap” szakmai konferenciának. A 
rendezvényen Izsó Gábor polgármester is elıadást tartott Békés város civil életérıl. 

17. 2009. május 12-én tartotta társulási ülését a Békési Kistérségi Társulás. Az ülésen 
tájékoztató hangzott el az internet szolgáltatás beindításának tapasztalatairól, az 
internetes hálózat további szolgáltatási lehetıségeirıl. A tagok jóváhagyták a Békési 
Kistérségi Iroda Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítását. A kistérségi ülés 
mellett elszámolás alatt van a korábban beadott „A Körösök hálójában”  címő projekt. 
A pályázat keretében elkészült kiadványok a települések között lakosságarányosan 
kiosztásra kerültek. Az elkészült honlap folyamatosan feltöltés alatt van, címe: 
www.bekesikisterseg.hu. Lebonyolítás alatt áll a Békési Kistérségi Társulás fejlesztési 
és együttmőködési kapacitásának megerısítése (ÁROP-1.1.5/C) címő pályázat is. 
2009. május 18-án egyeztetı megbeszélés zajlott a Békési Kistérségi Iroda 
tárgyalójában a decentralizált pályázatokról. 

18. Békés Város Képviselı-testülete 2009. évi I. félévi munkatervében a májusi ülés egyik 
napirendi pontjaként szerepeltette a „Beszámoló Békés város környezeti állapotáról” 
címő elıterjesztést. Az anyag elıkészítéséhez szükséges a Környezetvédelmi 
Felügyelıség mőködési területére vonatkozó átfogó környezeti állapot értékelése, 
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mely a jelen idıszakban készül el. Az elıterjesztést ezért a képviselı-testület 
szeptemberi ülésére készítik elı a hivatal szakemberei.  

19. Idén is megjelentek a decentralizált pályázati kiírások, melynek forrásaiból Békés 
városa idén is több pályázattal szeretne részesülni. Döntés ezekrıl a május 28-i 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésen születhet. 

20. 2009. május 15-én tartotta a Hunyadi Téri Óvoda a „Madarak és fák napja” címő 
rendezvényt, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester és Deákné Domonkos 
Julianna önkormányzati képviselı is.   

21. 2009. május 15-én ismét Baptista Missziói Konferenciának adott helyt városunk, 
melyen önkormányzatunk nevében Mucsi András önkormányzati képviselı 
köszöntötte az egybegyőlt hívıket. 

 
 
Békés, 2009. május 15. 
 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


