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Sorszám: I.  

 
 
 

Tájékoztató 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2009. október 1-jei ülésére 

 
 
 

1. 2009. augusztus 20-án, Szent István Király Ünnepén idén is városi ünnepséget 
rendezett önkormányzatunk a Királyok Kapuja emlékmőnél. Az állami ünnepen Erdıs 
Norbert Békés város alpolgármestere, Békés és térsége országgyőlési képviselıje 
mondott beszédet. Az ünnepségen az egyházak vezetıi megáldották az új kenyeret.  

2. 2009. augusztus 24-én, hétfın tartotta a Békési Kistérségi Általános Iskola a TÁMOP 
– 3.1.4-08/2-2008-0013 azonosító számú, „Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi 
Általános Iskolában” címő projekt megnyitó ünnepségét a kulturális központban.  

3. 2009. augusztus 25-én tartotta soron következı ülését a Közép-Békési 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Békéscsabán. A napirendi pontok között 
szerepelt a szúnyoggyérítés alternatív lehetıségei, esetleg új társulás létrehozása, 
illetve közbeszerzés kiírása. A tagok tárgyaltak az Élıvíz-csatorna fejlesztésére 
vonatkozó pályázati lehetıségekrıl és a KSH-kód módosításáról, továbbá a Natúrpark 
Egyesülettel együttmőködve pályázat benyújtásáról a KEOP 6.2.0 pályázatára - 
Fenntarthatósági témájú rendezvénysorozat szervezése - fejlesztési elképzelések 
címmel.  

4. 2009. augusztus 25-én tartotta ülését a Pándy Kálmán Megyei Kórház Felügyelı 
Tanácsa Gyulán. Városunkat Izsó Gábor polgármester más irányú elfoglaltsága miatt 
Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje képviselte.  

5. 2009. augusztus 28-án tartotta önkormányzatunk a XI. Madzagfalvi Napok 
sajtótájékoztatóját a Békés Városi Kulturális Központ Kápolnatermében. Izsó Gábor 
polgármester és Koszecz Sándor kulturális központ igazgató közös tájékoztatóját 
hosszas elıkészítı munkálatok és széles körő csapatmunka elızte meg. 

6. 2009. augusztus 28-án újabb egyeztetı tárgyalás zajlott az Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium kapcsán Békéscsabán. A megbeszélésen az aktuális kérdések közös 
éttekintése volt a cél, az érintett településeknek állást kellett foglalniuk az ivóvíz 
program további folytatását illetıen. 

7. 2009. augusztus 28-án a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény alkalmazotti 
értekezletén vett részt Izsó Gábor polgármester. 
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8. 2009. augusztus 30-án vasárnap tartotta a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc 
tagiskolája DAOP 4.2.1/2F-2f-2009-0007 azonosító számú „Épületkorszerősítés és 
eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagintézményében” címő 
projekt megnyitó ünnepségét, melyet egybekötött az év eleji tanévnyitó 
rendezvénnyel. A program alkalmat adott arra is, hogy az önkormányzat ünnepélyes 
keretek között aláírja a kivitelezıi szerzıdést a Strabag Zrt.-vel. Az ünnepségen Izsó 
Gábor polgármester mondott köszöntı beszédet, Erdıs Norbert alpolgármester pedig 
pohárköszöntıt.  

9. Testvérvárosi cserediák program valósult meg gyergyószentmiklósi és mallnitzi 
gyermekek részvételével a tanév kezdetén. A békési általános iskolás gyerekekkel 
együtt a Dr. Hepp Ferenc Tagintézményben mutatták be egymásnak településüket. A 
gyergyói gyerekek néptáncos, vidám produkciójukkal kápráztatták el a helyi 
iskolásokat. Az Európai Unió jegyében játékos vetélkedın mérték össze elméleti 
tudásukat, délutánonként pedig a helyi civil szervezetek segítségével megismerték 
Békés mőemléképületeit, kézmőves foglalkozáson vettek részt és megkóstolták az 
igazi békési biotermékeket.  

10. 2009. szeptember 4-5-6-án tartotta Békés idén a XI. Madzagfalvi Napok 
rendezvényét. Idén is színes, változatos programok várták a helyi lakosokat és a 
Békésre látogatókat. A testvérvárosi cserediák program mellett minden 
testvértelepülés delegációja itt volt, és csatlakozott hozzájuk Mallnitz megbízott 
képviselıje is. A programba számos új kezdeményezés is beépült, így a felvonulás és 
menettánc, vagy a szolgáltatók, kofák versenye.  

11. 2009. szeptember 8-án a Magyarországi Román Ortodox Püspökség és a Békési 
Román Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Kisboldogasszonynak felajánlott 
oltárünnep szent liturgiáján vett részt önkormányzatunk képviseletében Erdıs Norbert 
alpolgármester és Tárnok Lászlóné aljegyzı. 

12. 2009. szeptember 10-én tartotta projektindító rendezvényét a Békés megye által életre 
hívott Egészségturisztikai Klaszter. A DAOP 1.2.1.2008-2009 pályázaton nyertes 
projekt menedzsment szervezete a Thermál Consulting Turizmusfejlesztı és Szervezı 
Kft.. Békés Város Önkormányzata a pályázat beadásakor szándékát fejezte ki az 
együttmőködésre, és ezt a szándékot most megerısítette egy Együttmőködési 
Megállapodás aláírásával. A pályázat 18 hónapra szól, és nem igényel városunktól 
anyagi hozzájárulást. A projekt idıtartama alatt településünknek lehetısége van külsı 
tanácsadó igénybevételére egészségturisztikai projektjeink és az ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztéséhez. Közös honlap és hírlevél segíti az információáramlást, a 
végsı cél pedig egy közös, elsısorban a kisebb helyi fürdık egyedi arculatának, 
turisztikai szerepének alakítása és erısítése lenne. Erre közös stratégia kerül 
kidolgozásra a jövıben.  

13. 2009. szeptember 17-én az óvodai évkezdés után személyesen tájékozódott a 
napokban a városi óvodák állapotáról és az óvodások körülményeirıl Izsó Gábor 
polgármester. A kilenc óvodában az óvónık adtak információt beiratkozó 
óvodásokról, a nyári karbantartási munkák eredményérıl és a szakmai munkáról.  

14. 2009. szeptember 18-án Szolnokra látogatott Izsó Gábor polgármester, Farkas 
Lászlóné a Békési Kistérségi Iskola igazgatója és a hivatal szakemberei, hogy 
tanulmányozzák az ottani sportiskolai rendszert, mely jó példával szolgálhat Békésnek 
is. 

 
 
 
 



 3 

 
15. 2009. szeptember 22-én tartotta ülését a Vállalkozói Tanács. Az ülésen a tagok 

véleményezték a Vállalkozói Alap kiírási tervezetét. 
16. 2009. szeptember 23-án Tótkomlóson tett szakmai látogatást Izsó Gábor 

polgármester, dr. Rácz László önkormányzati képviselı, a Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet fıigazgató-fıorvosa, Perdi Tamás a 
békéscsabai Belvárosi Uszoda volt üzemeltetıje és Kálmán Tibor sportreferens.  

17.  2009. szeptember 18-án küldöttgyőlést tartott a Békés Város Önkéntes Köztestületi 
Tőzoltóság a Városháza nagytermében.  

 
 

Békés, 2009. szeptember 25. 
 
 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


