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1. 2009. június 21-én startolt idén az önkormányzat Sportnyár nevő programja. 2009. 
június 22. és 2009. augusztus 14. között mintegy 14 sportág kínált lehetıséget az 
érdeklıdıknek, hogy megismerjék, kipróbálják az adott területet. A szervezett 
lehetıség iránt idén is nagy volt az érdeklıdés. 

2. 2009. június 22-én hétfın, a Városháza Nagytermében ünnepélyes keretek között írta 
alá Izsó Gábor polgármester, dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzı és a beszállító 
cégek képviselıi a „Békés Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni 
kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése” címő ÁROP-1.A.2/A-2008 azonosító jelő 
pályázat szerzıdéseit, melyek alapján Békés Város Önkormányzata összesen 21 millió 
forintot fordít a projekt révén a polgármesteri hivatal szervezetének fejlesztésére, 
ennek az összegnek 95 %-a támogatásként érkezik a városba. A pályázati kiírás 
értelmében a projektmenedzsment feladatokra külsı szakértıt kellett kiválasztani, 
melynek képviselıje is jelen volt a szerzıdések aláírásánál. A projekt elemeinek célja 
végsı soron egy gyorsabb, hatékonyabb mőködés kialakítása a polgármesteri 
hivatalban és intézményeiben, a belsı-külsı kommunikáció és a döntési mechanizmus 
javításával. A projektbe bevont külsı szakemberek átvizsgálják a szervezet 
mőködésének minden területét, az egyes osztályok tevékenységét, majd megoldási 
javaslatokat dolgoznak ki a költséghatékonyság és a gyorsaság növelése érdekében. 
Fontos elem a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása és a stratégiai 
tervezés összekapcsolása az éves költségvetéssel. A programban szerepel a 
változtatásokhoz kapcsolódó, vagy meglévı hiányosságokat pótló belsı képzések 
indítása – melyben a polgármesteri hivatal dolgozóinak több mint a fele részt vesz –  
és informatikai eszközök beszerzése is csakúgy, mint az eredményességet segítı 
mutatók beépítése a folyamatokba. A Windows SharePoint Services központosított 
rendszer bevezetésével hatékonyabbá válik a csoportmunka, megoldottá válik a 
dokumentumok, ügyiratok, munkaanyagok kezelése egységes tárolása és közös 
használata.  

3. 2009. június 23-án a Somogyi-Tóth Dániel vezényelte Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar és Tóth Péter zongoramővész hangversenyével kezdetét vette a XXXIII. 
Békés-tarhosi Zenei Napok programsorozat. A nyitóhangversenyen Farkas Zoltán, a 
Békés Megyei Önkormányzat alelnöke mondott köszöntıt. A 2009. július 12-ig tartó 
programsorozat számtalan zenei „csemegét” tartogatott az érdeklıdıknek. A 
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programok között – a teljesség igénye nélkül – fellépett a Budapest Saxophone Quartet 
és a The Fejes String Quartet, Kovács Szilárd orgonamővész, Szokolay Balázs 
zongoramővész és Szokolay Dongó Balázs népzenész, Maros Éva hárfa- és Geiger 
György trombitamővész és a Nemzetközi Vonószenekari Tábor. Csuta György 
festımővész Pillanatok címő kiállítása is a programok között szerepelt. A fesztivált a 
Jánosi Együttes: Haydn és a magyar zenei hagyomány címő hangversenye zárta. 
Utóbbi két programon Izsó Gábor polgármester mondott pohárköszöntıt.   

4. 2009. június 25-én a „Belvízrendezés az élhetıbb településekért, komplex 
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati 
csatornán I. ütem” elnevezéső program támogatási szerzıdésének mőszaki tartalmához 
igazított egyezıségi vizsgálat lezárására került sor a Megyeházán. Városunkat Erdıs 
Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje képviselte a 
megbeszélésen.  

5. 2009. június 27-28. között Békés város szervezésében több mint százan eveztek 
Gyulától Köröstarcsáig Békésen át egy hajóban a Körösökön. A harmadik alkalommal 
megrendezett „Egy hajóban evezünk” vízi túra a tavalyinál is több embert vonzott. Az 
evezésen a polgármesteri hivatal több csapattal is képviseltette magát, a 
köztisztviselık mellett ott evezett Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert 
alpolgármester, országgyőlési képviselı is. Egy szakasz erejéig Gyula város 
polgármester asszonya dr. Perjési Klára is az evezıkkel tartott és szinte már 
hagyományosan végigevezte a távot Wichmann Tamás olimpikon, sokszoros 
világbajnok kenus is. Idén vendégül láttuk Kótai Mihály nagyváltósúlyú WBF- és IBO 
világbajnok bokszolót is.  

6. 2009. július 1-én Mórahalmon, termálipari tematikus konferencián vett részt Izsó 
Gábor polgármester, dr. Rácz László önkormányzati képviselı, a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet fıigazgató-fıorvosa és Perdi 
Tamás a békéscsabai Belvárosi Uszoda volt üzemeltetıje. A háromnapos rendezvény 
utolsó napján az egészségturizmus fejlesztése és a versenyképesség fokozása a Dél-
Alföldön volt az egyik fı téma, mely különösképpen aktuális városunkban. 

7. 2009. július 1-én, a Köztisztviselık Napján a Megyei Harruckern János Közoktatási 
Intézmény Szabadkígyósi egységébe invitálta a megyei köztisztviselıket Dr. Biri 
István Békés megyei fıjegyzı. Az egész napos programsorozat részeként 
fızıversenyen is összemérhették tudásukat a közszolgák. Városunkat Csorba János 
szakács vezetésével Csarnai Mihály a Mőszaki Osztály munkatársa és Pocsaji Ferenc 
portás képviselték, akik elhozták a verseny elsı díját és az ezzel járó kupát 

8. 2009. július 2-án ünnepelte Békés Város Polgármesteri Hivatala a Köztisztviselık 
Napját. A hivatal munkatársai ezen a napon „csapatépítı napot” tartottak, humoros, 
testmozgástól sem mentes vetélkedıt szerveztek. Idén sem maradt el a köztisztviselık 
és a „tiszteletbeli köztisztviselık” megköszöntése. Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka 
Békés város jegyzıje méltatta a városért végzett munkát, majd Izsó Gábor 
polgármester távollétében Erdıs Norbert alpolgármester mondott köszönı szavakat. 
Az esti órákban a Békés Megyei önkormányzat felajánlásaként az Experidance 
tánccsoport újkígyósi elıadásán vehetett részt a polgármesteri hivatal több 
munkatársa, akik mellett az elıadást megtekintette Izsó Gábor polgármester és Erdıs 
Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje is. 

9. 2009. július 3-án a XXXIII. Békés-tarhosi Zenei Napok keretében a megyei 
önkormányzattól nemrég átadott Tarhosi Zenepavilonban rendeztek kórustalálkozót. 
Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

10. 2009. július 4-én a XXXIII. Békés-tarhosi Zenei Napok programsorozat részeként 
zárta kapuit a Szép Magyar Beszéd anyanyelvi tábor id. Vámos László szervezésében. 



 3 

Mint minden évben Izsó Gábor polgármester is találkozott a résztvevıkkel, idén a 
zárónapon fejezte ki köszönetét a résztvevıknek. 

11. 2009. július 4-5-én idén is megrendezte az Urkom Tanya két napos Lovas Napok 
programját, melyre kilátogatott Izsó Gábor Békés város polgármestere, dr. Heinerné 
dr. Kecskés Aranka Békés város jegyzıje és több önkormányzati képviselı is. 

12. 2009. július 5-én rendezte a Kisgazda Kör hagyományos Arató Napját, mely idén 
kilencedik alkalommal jelezte a búza aratásának kezdetét. A város kiemelt 
programjaként kezelt eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert 
alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje is.   

13. 2009. július 10-én Koszecz Sándor a kulturális központ igazgatójának kíséretében 15 
fıbıl álló cseh és szlovák állampolgárságú néptáncosokat fogadott Izsó Gábor, békés 
város polgármestere. A delegációk a XXXIII. Békés-tarhosi Zenei Napokra látogattak 
Békésre és a Nemzetközi Néptánc, Népzenei és Világzenei Fesztiválon vettek részt. 

14. 2009. július 14-én tartotta soron következı ülését a Békési Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa. A Tanács elfogadta a Társulást megilletı, 2008. évi kistérségi, 
normatív, kötött felhasználású támogatások igénylésének, elszámolásának és 
célszerinti felhasználásának ellenırzésérıl készített ÁSZ jelentést, illetve a feltárt 
kisebb hiányosságok kijavítására készített intézkedési tervet. Az ÁSZ jelentés az 
ellenırzés összegzésében megállapította, hogy a Társulás 2008. évi normatív, kötött 
felhasználású állami támogatással való elszámolása adattartalmában megalapozott és 
megbízható. Megállapította továbbá, hogy a Társulás 1.872.000,- forint pótlólagos 
támogatásra jogosult. Ebbıl Békés Város Önkormányzatát 1.847.900,- forint illeti 
meg, amelynek pénzügyi elszámolására akkor kerülhet sor, amikor a jelentésben 
szereplı pótlólagos támogatást jóváhagyják, illetve amikor az a Társulás számlájára 
megérkezik. A Társulási Tanács a beérkezett ajánlatok közül kiválasztotta azt a három 
internetes telefonszolgáltatót (VoIP szolgáltatás), amelyektıl konkrét árajánlatot fog 
kérni. Megtárgyalta a Békés Város Önkormányzatával kötendı helyiségbérleti 
szerzıdés tervezetét. A tervezetet az eredetileg javasolt bérleti díj 50%-os 
mérséklésével fogadta el. Az ülésen tájékoztató hangzott el a jelenleg lebonyolítás 
alatt álló kistérségi projektekrıl, illetve a Tanács módosította a Kistérségi Közkincs-
kerekasztal létrehozására irányuló pályázat önerejének biztosításáról szóló határozatát.   

15. 2009. július 12-én az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymissziója 
helyi gyülekezete új vezetıinek felszentelésén a város képviseletében Mucsi András 
önkormányzati képviselı köszöntötte a megjelenteket.  

16. 2009. július 15-én Békésszentandráson a ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú 
Egyesület, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szelekovszky László 
összefogásával emlékmővet emeltek Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok, 
tizenötszörös világbajnok tiszteletére. Az eseményen részt vett Izsó Gábor, Békés 
város polgármestere is.   

17. 2009. július 29-én, szerdán a Békési Mentálhigiénés Egyesület meghívását fogadta el 
Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje. Az egyesület pályázati forrásból jelentıs fejlesztéseket 
hajtott végre a Borosgyán u. 1/1. szám alatt, melyet bemutatott a város vezetıinek is. 

18. 2009. július 29-én az esti órákban lakossági fórumot szerveztek a polgármesteri 
hivatal munkatársai a város malomasszonykerti részén 100 telket érintı szelektív 
hulladékgyőjtési mintaprojekt érdekében. A fórumon Izsó Gábor polgármester 
részletesen is ismertette a programban részt vevı békésiekkel a részleteket illetve 
válaszolt a felmerülı kérdésekre.  

19. 2009. július 30-án a „Pályakezdı egyetemi diplomások ösztöndíjas foglalkoztatási-
támogatási programmal” kapcsolatban tájékoztatót tartott Békés Megye 
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Önkormányzata a Megyeházán. Békés városát Izsó Gábor polgármester képviselte a 
megbeszélésen. A pályázatok beadási határideje augusztus 15-e volt, 
önkormányzatunk négy ösztöndíjasra pályázott.  

20. 2009. július 30–augusztus 8. között tizenkét ország mővészei vettek részt a XIX. 
Csuta Nemzetközi Mővésztelepen, melynek megnyitóján Izsó Gábor Békés város 
polgármestere mondott megnyitó beszédet. 

21. 2009. július 31-én 45 vendég vett részt a fürdı területén a 10 x 10 méteres kültéri 
medence partján megrendezett eseményen. A szervezık, így a „Békési Fürdıért” 
Közalapítvány, Békés Város Önkormányzata és a Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény ezzel szerette volna kifejezni köszönetét azoknak a helyi 
lakosoknak, akik jelentıs összeggel támogatták a medence felújításának tervét. A kora 
esti rendezvényre meghívást kaptak helyi vállalkozók is, akik a helyszínen összesen 
500.000,- forintot fizettek be a közalapítvány számlájára. A kellemes hangulatú 
rendezvény minden kelléke támogatás és felajánlás eredményeként lett beszerezve, így 
a közalapítványt nem terhelték kiadások. A szervezık a XI. Madzagfalvi Napok alatt 
egy hasonló rendezvénnyel szeretnék megköszönni a békésrıl elszármazottak jelentıs 
mértékő felajánlásait is.  

22. Békés Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatok ápolására 2.900 eurot nyert az 
Európai Bizottság által kiírt „Európa a polgárokért” elnevezéső program keretében. 
Békés két testvértelepülésérıl, Magyarittabérıl és Gyergyószentmiklósról 10–10 
gyermeket vár pedagógusokkal és városi képviselıkkel együtt szeptember elsı 
hetében (2009. szeptember 1–7. között). Ezzel egy idıben új testvérvárosi kapcsolat 
felvételét tervezi Békés a program során, az ausztriai Mallnitz várossal 
szándéknyilatkozat megkötését tervezi az önkormányzat. Mallnitzról 
gyermektánccsoport fog érkezni a helyi önkormányzat egyik képviselıjével és két 
pedagógussal a XI. Madzagfalvi Napok idejére. A cserediákok itt tartózkodásuk idején 
bepillantást nyerhetnek egymás kultúrájába, közös programok segítségével mutatják 
be saját nemzetiségüket. Az itt töltött idı alatt helyi civil szervezetek részvételével 
ismerhetik meg Békés értékeit, a kosárfonást, a pálinkakészítést, a hagyományokat. A 
szeptemberi iskolakezdés lehetıséget nyújt arra is, hogy közösen üljenek az 
iskolapadban.  

23. 2009. augusztus 1-jén a békési polgármesteri hivatal négyfıs csapata (Dr. Csarnai 
Judit, Ilyés Péter, Gyebnár Péter és Kálmán Tibor) képviselte a megyei 
önkormányzatot a XII. Szarvasi kenumaratonon. A távot 2 óra és 47 perc alatt 
teljesítette a csapat. 

24. 2009. augusztus 7-én ünnepélyes keretek között állították fel a Honfoglalás téren az 
öt méter magas történelmi kettıs kereszt emlékmővet, melyet Kondor Katalin újságíró, 
a Magyar Rádió egykori elnöke, az Echo Tv fıszerkesztıje avatott fel. Az emlékmő a 
Békés Mővészetéért Alapítvány, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési 
szervezete, a Városvédı és Szépítı Egyesület és Barkász Sándor önkormányzati 
képviselı anyagi támogatásával valósult meg. A tölgyfából készült alkotás két 
szobrászmővész, Farkas László és Orosz Gergely alkotása. A békésiek nevében Izsó 
Gábor polgármester köszönte meg az összefogás eredményeként létrejött emlékmővet. 

25. 2009. augusztus 8-án Mucsi András önkormányzati képviselı, Lele József bizottsági 
tag, Balog Gáborné a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományırzı Egyesület 
elnöke, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna és Gutiné Beinschródt Erzsébet az egyesület 
tagjai, illetve a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület képviseletében Mester Péter 
elnök, Balla Illés, Varga Sándor utazott Magyarittabére, a minden évben 
hagyományosan megrendezésre kerülı Falunap rendezvényeire. Beneveztek a 
kakaspörkölt fızıversenyre is. Polgármester úr levélben értesítette Szakál Ferenc 
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polgármestert a testvérvárosi pályázat sikerérıl, egyben meghívta a település 
delegációját a XI. Madzagfalvi Napokra. Magyarittabé elfogadta a város meghívását.  

26. 2009. augusztus 13-án Oláh Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium államtitkára munkalátogatásra érkezett városunkba, hogy megtekintse az 
uniós forrásokból zajló autóbuszváró-fejlesztés állapotát. A látogatás során az 
államtitkár és kísérıi megtekintették a Fábián utcában elkészült buszvárót és a Körös 
Volán autóbusz-állomásán telepített infokommunikációs pontot is. Izsó Gábor 
polgármester távollétében Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje fogadta a vendégeket, az államtitkár úr mellett Nagy László 
országgyőlési képviselıt. 

27. 2009. augusztus 13-án temették el Budapesten a Kerepesi Temetıben városunk 
szülöttét, díszpolgárát Püski Sándort. A közel egy évszázadot élt könyvkiadó 
búcsúztatásán több mint ezren vettek részt. Városunk koszorúját dr. Heinerné dr. 
Kecskés Aranka Békés város jegyzıje, Mészáros Sándor, Pataki István és Vámos 
László önkormányzati képviselık, Katona Gyula református tiszteletes, Szabó 
Endréné a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
igazgatónıje és Mester Péter a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület elnöke 
helyezték el a síremléken. 

28. 2009. augusztus 18-án illetékügyi eljárást folytattak le az APEH megbízottai 
önkormányzatunknál. A rutinvizsgálat tárgyai a Békés Megye Önkormányzati 
Hivatalával 2009. évben kötött ingatlancsere szerzıdésben, valamint egyes ingatlanok 
térítésmentes átadása célú megállapodásokban szereplı ingatlanok voltak.  

29. Izsó Gábor, Békés város polgármestere és dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka Békés 
város jegyzıje aláírták a Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg Ellátó 
Központ bıvítésérıl és korszerősítésérıl szóló 528.411.694,- forint, és a Dr. Hepp 
Ferenc Tagintézmény felújításáról szóló 494.591.445,- forint értékő támogatásról 
szóló támogatási szerzıdéseket.  

30. Összesen 15 pályázatot adott be korábban Békés Város Önkormányzata a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács idei decentralizált pályázati kiírásaira. A fejlesztési 
célok összes költsége közel 200 millió forint értékő volt. A nyertes projektekrıl a 
napokban közzétett pályázati lista alapján Békés 15 fejlesztési elképzelésébıl összesen 
6 pályázatot támogattak a kiírók, így összesen 87.857.454,- forint összegő támogatást 
használhat fel a közeljövıben a város. Tovább folytatódhat a Dánfoki Ifjúsági Tábor 
fejlesztése és felújításra kerül az épülı Békési Fürdıhöz vezetı Fürdısétány utca is. A 
Rákóczi utcában járdafelújítás, míg a helyi rendelıintézetnél a régóta problémát okozó 
kevés számú parkolóhely bıvítése kezdıdhet el. Kiépítésre kerül a malomasszonykerti 
lakóövezet szennyvízvezetéke és az oncsai szennyvízvezeték kiépítésének II. üteme. A 
szükséges önerıvel együtt így 106.244.066,- forint értékő fejlesztés valósul meg a 
közeljövıben. 

31. Békés Város Képviselı-testülete 137/2009 (IV. 30.) határozatával döntött arról, hogy 
a MARATHON Sportszergyár Zrt-t a Vállalkozói Alapból, a kiírásnak megfelelı 
feladatokra kamatmentes kölcsönben részesíti. Ezúton tájékoztatjuk a képviselı-
testületet, hivatkozva a grémium 223/2009 (VI. 25.) határozatában foglaltakra, hogy a 
MARATHON Sportszergyár Zrt. teljesítette a Vállalkozói Alap kiírásában foglalt 
feltételeket, így a kamatmentes kölcsönt megkapta. 

32. Tájékoztatjuk a képviselı-testületet, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az elmúlt 
idıszakban mind több feladatot hárított át a helyi önkormányzatokra, így Békés Város 
Önkormányzatára is, melynek ellátásához plusz forrást nem rendelt. A közelmúltban 
többek között feladatunk lett a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az 
idısotthoni elhelyezés esetén a magánszemélyek jövedelemvizsgálata. A házi 
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segítségnyújtás esetén a gondozási szükséglet vizsgálata. Önkormányzati feladat lett 
az óvodáztatási támogatás, a halmozottan hátrányos helyzet (3H) megállapítása és 
nyilvántartása, a krízishelyzetbe került személyek támogatása, illetve a szociálisan 
rászorult személyeknek a védendı fogyasztók nyilvántartásba történı felvétele is. 
Oktatási és szociális területen társulási többletfeladataink lettek. A felsorolt feladatok 
a helyi polgármesteri hivatal Igazgatási és a Gazdálkodási Osztályára helyeznek 
többlet terheket. A hatósági feladatok is bıvültek az utóbbi idıben, 2008-tól a Békési 
Kistérség valamennyi településén hivatalunk látja el a zaj- és rezgéshatárérték 
megállapítást, és az ezzel kapcsolatos panaszügyintézést, illetve 2009. április 1-jétıl a 
kistérség valamennyi települése vállalkozásainak telepengedélyezését is. A 
többletfeladatok teljesítéséhez a Kormány nem adott többletforrást, az ezzel járó 
finanszírozási terheket önkormányzatunknak a költségvetésébıl kell kigazdálkodnia. 

 

 
Békés, 2009. augusztus 18. 
 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


