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1. 2008. január 24-én ismét ülésezett a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) létrehozását célzó önkormányzati társulás 
taggyőlése, melyen döntés született a szervezet 2008. évi költségvetésérıl. 

2. 2008. január 24-én tartotta Békés város Képviselı-testülete soron következı havi 
ülését. 

3. 2008. január 26-án tartotta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hagyományos 
nagyszabású bálját, melyen városunkat Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert 
alpolgármester és Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı mellett az önkormányzat 
részérıl többen is képviselték. 

4. 2008. január 30-31-én az intézmények, az alkalmazotti közösség, az iskolaszék, a 
szülıi szervezetek, a diákönkormányzat és a megfelelı szintő szakszervezetek 
vezetıivel egyeztetett Izsó Gábor polgármester a 2008 évi költségvetésrıl.  

5. 2008. január 31-én a költségvetési szervek vezetıivel egyeztetett Izsó Gábor 
polgármester és Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı a 2008 évi költségvetésrıl. 

6. 2008. január 31-én rendkívüli közgyőlést tartott a Békés Megyei Vízmővek Zrt., 
melynek témája a 2008. évi díjtételek kialakítása és társaság stratégiai elképzeléseinek 
egyeztetése volt.  

7. 2008. február 1-én elsı alkalommal adta át Izsó Gábor polgármester a Sursum Corda 
díjakat a Galériában. Az elismerést a jövıben minden évben azok a személynek 
kapják, akik egészségügyi és/vagy szociális területen életük során Békés városa 
lakosainak érdekében alázattal és szívvel-lélekkel dolgoztak. A kitüntetésre javasoltak 
nevét egy háromtagú kuratórium dönti el a KÉSZ és a Képviselı-testület 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javaslata alapján.   

8. 2008. február 5-én tartotta ülését a Közép-Békési Centrum, melyen városunk részérıl 
jelen volt Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor és dr. Rácz László képviselık is. 
Az ülésen szó esett többek között a Békési Szilvapálinka útról is, mellyel a három 
település a DAOP-2.1.D komponensére pályázik. A projekt nagymértékben érinti 
városunkat is, Békési Zoltán a pályázatban résztvevı békési vállalkozó a Békési 
Pálinkaút centrumát hozná létre Békésen. 

9. 2008. február 7-én Domokos László a megyegyőlés elnöke és Izsó Gábor városunk 
polgármestere közös sajtótájékoztatót tartott a Békés Megyei Farkas Gyula Oktatási 
Intézményben. A tájékoztató fontos eleme volt az iskola közelmúltban Inkubátorház 
kialakítására benyújtott pályázata, de érintette a megyei önkormányzat, mint megye 
második legnagyobb munkáltatója és az oktatási intézmények kapcsolatát is. 



10. 2008. február 7-én kuratóriumi ülést tartott a Békési Fürdıért Közalapítvány. A 
megbeszélés apropóját az adta, hogy az önkormányzat 150 millió vissza nem térítendı 
támogatást kapott az uszoda felépítésére, így az alapítvány mőködése is új értelmet 
kaphat. 

11. 2008. február 8-án tartotta soron következı közgyőlését Békés Megye 
Önkormányzata, melyen részt vett városunk polgármestere is.  

12. 2008. február 11-én, hétfın az Ipartestület meghívásának tett eleget Izsó Gábor 
polgármester, amikor elfogadta kötetlen beszélgetésre szóló meghívásukat. 

13. 2008. február 12-én tartotta soros ülését a Kistérségi Tanács, melyen meghallgatták 
az irodavezetıi pályázatra jelentkezıket is. A grémium végül egyik jelölt mellett sem 
tette le a voksát, így újabb eredményes pályázatig, de legkésıbb egy évre 
meghosszabbították Balog István eddigi irodavezetı megbízását. Az ülésen elfogadták 
a Társulás és a Kistérségi Iroda 2008. évi költségvetését, a 2008. évi belsı ellenırzési 
tervet, valamint a Társulás új közbeszerzési szabályzatát. A Társulási Tanács 
határozatban hatalmazta fel a társulási elnököt, hogy levélben jelezze az egészségügyi 
miniszter felé a betegszállítás területén jelentkezett problémákat és kérje a 
minisztérium sürgıs és hatékony intézkedését a feladatellátásban felmerült problémák 
felszámolásában. 

14. 2008. február 14-én a Dübögı Szállóban projektvezetıknek tartott továbbképzést a 
Békéscsabai Regionális Képzı Központ. A résztvevık a Kárpát-medence régióiból 
érkeztek (Felvidékrıl, Kárpátaljáról, Partiumból, Székelyföldrıl és a Vajdaságból). A 
programot Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

15. 2008. február 14-én a költségvetés volt a fı napirendi pontja Békés város soros 
Képviselı-testületi ülésének, melyet a képviselık elfogadtak.  

16. 2008. február 16-17-én Vágfarkasd küldöttségét fogadta a Szegedi Kis István 
Református Gimnázium. A látogatás elsı napján Izsó Gábor polgármester 
társaságában a gimnázium ebédmeghívásnak tettek eleget a vendégek, míg másnap 
részt vettek a VI. Holstein Körös Kupa kispályás labdarugó tornán. 

17. 2008. február 18-án „A mai Szlovákia a XVI-XIX. században” címmel fotókiállítás 
nyílt a kulturális központban, melyet Milan Kurucz a budapesti Szlovák Intézet 
igazgatója nyitott meg. A megnyitón részt vett a békéscsabai Szlovák Konzulátus 
képviselıje. Városunkat Izsó Gábor polgármester képviselte az eseményen. 

18. 2008. február 19-én soron kívüli testületi ülést tartott Békés város Képviselı-
testülete, melynek elsıdleges oka a Békés-Mezıberény illetve a Békés-Murony 
kerékpárút I. ütemének 20011/2007. számon megjelent közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, és eredményhirdetése volt. 
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