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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2009. december 17-ei ülésére 

 
 
 

1. 2009. november 21-én rendezte meg hagyományos, III. Polgár Lajos Emlékversenyét 
a Szegedi Kis István Református Gimnázium. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 
polgármester is.  

2. 2009. november 21-én, szombaton minden várakozást felülmúló sikerrel zajlott a 
helyi sportcsarnokban megszervezett Békési Sportbál. A rendezvényt Békés Város 
Önkormányzata és a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc 
Tagintézménye közösen szervezte. A 265 eladott jegy és a tombolabevételbıl illetve 
árverésekbıl befolyt mintegy 658.000,- forint tiszta bevétel „A Békési Fürdıért” 
Közalapítvány részére lett felajánlva. 

3. 2009. november 25-én, szerdán egyeztette Izsó Gábor polgármester a 2010. évi 
költségvetési koncepciót a kisebbségi önkormányzatok vezetıivel.  

4. 2009. november 28-án, szombaton ünnepélyesen átadták a hátrányos helyzető 
fiatalok tanulmányait segítı Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat hivatalos eredményeit a Városháza dísztermében. A sikeres 
pályázati eredményeket Izsó Gábor polgármester adta át a megjelenteknek. Az 
összesen 146 támogatásban részesült fiatal havonta 3000 és 5000 forint közötti 
összeget kap segítségként.  

5. 2009. november 28-án a Békés Városi Könyvtár fennállásának 60. évfordulója 
tiszteletére „Mozaikok a békési könyvtár történetébıl” címmel kiállítást rendeztek, 
melyet Izsó Gábor polgármester nyitott meg. 

6. 2009. december 1-jén a McMillan & Baneth Kft. ügyvezetıjét Dr. Baneth Pétert 
fogadta Izsó Gábor polgármester. A Kft. nyerte el Békés Város ÁROP-1.A.2/A 
kódszámú „Békés Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt 
intézményeinek szervezetfejlesztése” címő nyertes pályázat képzési feladatait.  

7. 2009. december 3-5. között Szent Miklós nap alkalmából Izsó Gábor, Békés város 
polgármestere hat fıs delegációval vett részt a testvérváros védıszentje tiszteletére 
rendezett hagyományos ünnepségen. A delegáció tagjai között a polgármesteren kívül 
ott volt Pataki István, Mészáros Sándor, Vámos László önkormányzati képviselık, 
Mester Péter a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület elnöke és Hajdu Lívia PR 
referens. Gyergyószentmiklóson a december elsı hetében tartó programsorozat utolsó 
napjain látták vendégül a kilenc testvértelepülést. Békés, Budapest két kerülete, 
Cegléd, Eger, Kiskunmajsa, Siófok, Szigetszentmiklós és a szerbiai Topolya 
polgármesterei, hivatalos képviselıi találkoztak a Kárpát-medencében. Békés város 
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szenior kosárlabda csapata torna gyıztesként tért haza a városban megrendezett 
kosárlabda eseményrıl. A találkozó zárónapján a viharsarki delegáció megnyerte a 
káposztaleves fızıversenyt a békési csomboros különlegességgel. Idén ünnepelte 
tizenhatodik évét a két város kapcsolata. A kulturális együttmőködést többek között 
pályázati forrásból törekszik megvalósítani a békési önkormányzat, a kapcsolat 
ápolására 2010-ben is tervezi Brüsszelbe benyújtani azt a támogatási kérelmet, 
amellyel gyermekeket láthat vendégül a város a két testvértelepülésérıl, a romániai 
Gyergyószentmiklósról és a szerbiai Magyarittabérıl. 

8. 2009. december 4-én, pénteken tartotta a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
Együttes Elnökségi és Felügyelı Bizottsági ülését és Közgyőlését. Az egyesületnek 
városunk is tagja. A napirendi pontok között elfogadták a tagok az egyesület 2008. évi 
beszámolóját és közhasznú jelentését. A jelentésbıl kitőnik, hogy kiegyensúlyozottan 
gazdálkodott az egyesület, a pályázati forrásból megvalósuló Körösök Völgye 
Látogatóközpont a 2008-as évben az egyesület vagyonkezelésébe ment át, így a 
mérlegkimutatás eszközök sora jelentısen megemelkedett. Békéscsaba önkormányzata 
9,3 millió forinttal támogatta az egyesületet a tárgyévben, az összes kapott támogatás 
mintegy 35,1 millió forintot tett ki. Lényeges pont a látogatóközpont mőködése, mely 
a termek bérbeadásával, tagdíj bevételekkel összesen 6,7 millió forint bevételt ért el. 
Második napirendi pontként szerepelt az egyesület 2008. évi pályázati 
tevékenységeinek ismertetése, melynek kapcsán Kovács Krisztián munkaszervezet 
vezetı felhívta az illetékes önkormányzatok figyelmét, hogy a turisztikai útvonalakhoz 
kapcsolódó, pályázati pénzbıl kihelyezett megállító táblák és pihenıhelyek 
megrongálódtak, azokra a jövıben nagyobb figyelmet kell fordítani, pótlásukról az 
önkormányzatoknak gondoskodniuk kell. A közgyőlésen a tagok egyhangúan 
megszavazták Kunszentmárton és Sarkad városok tagfelvételi kérelmét. 

9. 2009. december 7-én megbeszélést szervezett Izsó Gábor polgármester, melyen a 
Békési Kistérségi Iskola és Óvoda nem békési tagintézményeinek vezetıivel és 
polgármestereivel tárgyalt. A megbeszélésen szó esett az egyes településeknek a 
tagintézmények finanszírozására Békés városával megkötött pénzügyi 
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítésérıl, mert több önkormányzat 
jelentıs tartozást halmozott fel. Önkormányzatunk ügyvédje, levélben fordult Kamut 
község képviselıjéhez, melyben felszólította a tartozás rendezésére. Balog Imréné 
válaszlevelében leszögezte, hogy 2009. december 31-ig szándékában áll egy 
önkormányzati ingatlan eladásának lebonyolítása, ez fedezné az I-III. negyedév 
költségeit. A fennmaradó 2009. IV. negyedév költségeinek kifizetésére a település 
2010. április 30-ig részletfizetést kérelmezett, de önkormányzatunk a második 
felszólító levelet is kiküldte Kamutnak. 

10. 2009. december 8-án, kedden beiskolázási fórumot szervezett a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, a kulturális központ színháztermében. A fórumot Farkas Lászlóné 
igazgatónı szervezte és vezette. Az eseményen bemutatkoztak a leendı elsıs tanítók 
is. A fórumon több szakember tájékoztatót tartott, többek között a kompetencia alapú 
oktatásról, és a tornaórák számának növelésérıl. Az eseményen Izsó Gábor 
polgármester köszöntötte a megjelent szülıket. 

11. 2009. december 8-10. között jótékonysági karácsonyi vásárt szervezett a Baky Utcai 
Óvoda. Az óvoda dolgozói és a gyermekek szülei karácsonyi díszeket készítettek, 
melyek eladásából az udvar korszerősítését és füvesítését szeretnék megoldani. A 
három napos vásárra több önkormányzati dolgozó mellett kilátogatott Izsó Gábor 
polgármester is. 
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12. 2009. december 9-én, szerdán növendékhangversenyt rendezett a Zeneiskola. A 
megszólaló 37 zenemővet az iskola tehetséges diákjai adták elı. A hangversenyen 
részt vett Izsó Gábor polgármester is.  

13. 2009. december 10-én, csütörtökön a megyei önkormányzat szervezésében „A múlt 
máig ható folyamatai – értékalapú történeti kutatások Békésen” címmel rendezvényt 
szerveztek a Békés Városi Kulturális Központban. Az esemény házigazdája Nagy 
Ildikó, a Békési Fióklevéltár osztályvezetıje volt. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 
polgármester és Mucsi András önkormányzati képviselı is. 

14. 2009. december 11-én, pénteken a Torna Club Békéscsaba meghívását fogadta el Izsó 
Gábor polgármester. Az egyesület Bukfenc Akadémia Óvodás Olimpiát szervezett a 
székhelyén, a kis tornászok közé rendszeresen válogatnak a békési óvodákból is.  

15. 2009. december 11-én a Hyper Team Kft. tett munkalátogatást a polgármesteri 
hivatalban. A cég az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív 
Program ÁROP-1.A.2/A kódszámú, „Békés Város Polgármesteri Hivatalának és a 
projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése” címő nyertes 
pályázatban vett részt. A Kft. képviselıit Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné 
aljegyzı fogadta.  

16. 2009. december 11-én Erdıs Norbert, Békés és térsége országgyőlési képviselıje, 
alpolgármester és Izsó Gábor polgármester együtt fogadták a Békés megyében 
átmeneti gondozásban élı gyermekeket és az ıket gondozó nevelıszülıket az újonnan 
épült uszodájában. 

 
 

Békés, 2009. december 11. 
 
 

 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 


