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1. A fedett uszoda tervezésére kiírt ajánlati felhívást a Fajzi Építész Stúdió Kft nyerte el 
6.440.000,- Ft + ÁFA áron. A Stúdió adta a legkedvezıbb árat, és a Gyulai Várfürdı 
lovardájának terveit is ık készítették el. Békésen a Dánfoki szálláshelybıvítést és a 
Családsegítı Központ akadálymentesítést tervezték eddig. 

2. 2007. december 18-án ülésezett a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa. Az 
ülésen elfogadták a Társulás és a Kistérségi Iroda alapító okiratának, valamint az Iroda 
SZMSZ-ének módosítását. A módosításokat a 2008. január 1-i tagösszetétel-változás, 
a szakágazat kódok változása, illetve az Iroda önálló gazdálkodási jogkörővé válása 
indokolta. Szintén ezen az ülésen fogadta el a Társulási Tanács a Békési Kistérség 
Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját. 

3. 2007. december 18-án tartotta soron következı ülését a Közép Békési Önkormányzati 
Társulás, közkelető nevén a KBC. Az ülésen egy éves határozott idıre dr. Perjési 
Klárát választották meg a társulás elnökének.  

4. 2007. december 19-én került sor a szokásos Karácsonyi Hangverseny megtartására, 
melynek színhelye ezúttal is a Református templom volt. Városunkat Izsó Gábor 
polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, országgyőlési képviselı és dr. Heinerné 
dr. Kecskés Aranka jegyzı képviselték. 

5. 2007. december 21-én a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán Békés Város 
Polgármestere látogatáson volt, ahol a lakókkal közös ebéden vett részt. 

6. 2007. december 21-én Békés város polgármestere, a nagyteremben megtartott 
karácsonyi ünnepségen ajándékcsomagot adott át szociálisan rászorult családok 
részére. 

7. 2008. január 2-án Újévi Koncerttel nyitotta meg az idei évet az Általános Mővelıdési 
Központ, melyen Izsó Gábor polgármester beszédet mondott. 

8. 2008. január 18-án sajtótájékoztatón értékelte Izsó Gábor polgármester a 2007-es év 
kiemelkedı eseményeit. 

9. 2008. január 18-án második alkalommal rendezi meg Békés Város Önkormányzata 
hagyományteremtı kezdeményezéseként az Újévi Fogadást, ahová Békés városának 
legnagyobb gazdasági potenciálját képezı vállalkozók és a város képviselıi kaptak 
meghívást. A protokolláris rendezvényen a résztvevıknek alkalma nyílik egymás jobb 
megismerésére, tapasztalatcserére.  

 
 
Békés, 2008. január 18. 
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