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1. 2008. március 20-án, csütörtökön „Húsvéti készülıdés” címmel, húsvéti 
foglalkoztatót rendezett az Epreskerti Óvoda. A foglalkoztatót megtekintette Izsó 
Gábor polgármester is. 

2. 2008. március 21-én, pénteken a Rehabil Kft. üzemében tett látogatást Izsó Gábor 
polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési 
képviselıje. A 100 fıt foglalkoztató Kft. vezetıi bemutatták a felújítás révén 
létrehozott Hagyományos mesterségek házát. 

3. 2008. március 25.-én soron kívüli ülést tartott a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Az ülésen döntöttek a turisztikai marketing eszközök támogatására kiírt 
kistérségi pályázat beadásáról. Sikeres pályázat esetén a kistérség valamennyi 
települését tartalmazó turisztikai kiadvány, illetve egy kistérségi internetes portál 
létrehozása valósulna meg összesen 6 millió Ft értékben. 

4. 2008. március 27-i ülésén Békés Város Képviselı-testülete határozott arról, hogy a 
téglagyári présgépet demonstrációs célból elsısorban a Farkas Gyula Közoktatási 
intézménynek kell felajánlani. A testület határozatáról értesítettük az intézményt, 
kérve, hogy nyilatkozzanak a présgép elhelyezésének lehetıségérıl. Az Intézmény 
igazgatója írásban tájékoztatta Polgármester urat, hogy a présgép elhelyezésére nem 
lát lehetıséget az Intézmény területén. 

5. 2008. március 27-i ülésén, a képviselı-testület tárgyalta a gyepmesteri telep átadása 
állatmenhely céljára témájú elıterjesztést. A testület határozati javaslatként elfogadta, 
hogy az átadás feltételeirıl és egyéb lehetıségekrıl a Hivatal, az állatvédık és önként 
jelentkezı képviselık bevonásával további tárgyalást kell folytatni. Az egyeztetı 
tárgyalást 2008. április 9-én tartottuk meg, melyben megállapodtunk abban, hogy a 
további együttmőködés érdekében a Polgármesteri Hivatal megállapodást köt az 
állatvédıkkel. 

6. 2008. március 28-án, pénteken Békéscsabán rendezte meg közgyőlését a Vakok és 
Gyengénlátók Egyesülete. A közgyőlésen részt vett Izsó Gábor, városunk 
polgármestere is. 

7. 2008. március 28-án, pénteken a Tavaszi Fesztivál programsorozat Múzeumi Délután 
elnevezéső programjának keretében több esemény is megrendezésre került. Kora 
délután került sor a Bélyegbemutató emléklapokon kiállításra, majd a múzeumi 
meseíró pályázat eredményeit hirdették ki, késı délután pedig a Körös Citerazenekar 
nyilvános koncertfelvétele vonzott sok embert a Galériába. Az eseményeken részt vett 
Izsó Gábor polgármester is. 



8. 2008. április 4-én, Békéscsabán tartotta a Magyar Gyógyszerészi Kamara I. 
vándorgyőlését. A Békés megye egészségügyi kérdéseit is érintı tapasztalatcserén 
részt vett Izsó Gábor, városunk polgármestere is. 

9. 2008. április 4-én tartotta a Korona úti Óvoda Alapítványi Bálját. A rendezvényen 
megjelent Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és térsége 
országgyőlési képviselıje is. 

10. 2008. április 8.-án soros ülését tartotta a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Az ülésen elfogadták a Társulás 2007. évi költségvetési beszámolóját, a 
2007. évi belsı ellenırzési terv végrehajtásáról szóló és a munkaszervezet 2007. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolót, valamint jóváhagyták a Társulás 2008. évi 
közbeszerzési tervét. Együttmőködési szándéknyilatkozatot adtak ki a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város által benyújtandó, több kistérséget is érintı, AGÓRA 
közmővelıdési pályázathoz. Szintén ezen az ülésen döntött a Társulási Tanács a 
szélessávú internet-hálózati beruházás pénzügyi rendezéséhez szükséges 
önkormányzati kölcsön felvételérıl. 

11. 2008. április 8-án, a Gyula-békési nagycsatorna 150. évfordulója tiszteletére 
ünnepélyes emlékülést rendezett a gyulai Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, melyet délután emlékmőavatás követett. Városunkat Izsó Gábor 
polgármester elfoglaltsága miatt Miklós Lajos képviselı úr képviselte. 

12. 2008. április 8-án, Békésen tartotta ülését a Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás. A kihelyezett ülésen többek között összefoglalták az Urbact 
II „LO.A.D”, EDEN „Kiváló Európai Desztinációk”, a DAOP -2.1.D komponens 
Békési Szilvapálinka Út pályázatok tartalmát. Általános tájékoztató hangzott el a 
KBC-Arad Fejlesztési Ügynökség tevékenységérıl a 2008. 02. 05. –2008. 04. 08. 
közötti idıszakban.   

13. 2008. április 9-én, szerdán tartotta szokásos havi ülését a Békés Megye Képviselı-
testületének Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága. Az ülésen részt vett Izsó Gábor 
városunk polgármestere, a bizottság alelnöke is. 

14. 2008. április 9-én rendkívüli Képviselı-testületi ülést tartott városunk 
önkormányzata, melynek fı témája a Békési Kistérségi Társulásnak nyújtandó 
rövidlejáratú kölcsön volt. 

15. 2008. április 10-én, ünnepélyes ceremónia keretében avatta díszpolgárrá Békéscsaba 
városa Ónodi Henrietta tornászt, olimpiai bajnokot. Az eseményen részt vett Izsó 
Gábor is, aki mint városunk vezetıje és, mint a világhírő tornász egyesületének akkori 
vezetıje vett részt az ünnepélyes eseményen. 

16. 2008. április 10-én érkeztek városunkba a Katapult Mentor Program egyetemista 
önkéntesei és a program szakmai vezetıi, akik – kapcsolódva a város tavaszi takarítási 
programjához – fizikai munkát végeztek, illetve a város középiskoláinak diákjaival 
találkoztak. Ennek eredményeként megújult a Békési Kistérségi Általános Iskola dr. 
Hepp Ferenc Tagiskolájának kerítése is. A program részeként szombaton városunkba 
érkezett dr. Borovszky Tímea az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Esélyegyenlıségi Fıigazgatóságának vezetıje, majd hozzá csatlakozott Arató Gergely 
a minisztérium államtitkára. Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert 
alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje a KÉSZ által szervezett 
táncházra invitálta a prominens személyeket, majd kötetlen vacsorán látták vendégül 
ıket. A két minisztériumi vezetı másnap együtt villásreggelizett városunk vezetıivel. 

17. 2008. április 11–12-én, szombaton tartotta városunk tavaszi takarítási programját. A 
két nap alatt a várost területekre felosztva a polgármesteri hivatal dolgozói – élükön a 
polgármesterrel –, a Katapult Mentor Program 37 résztvevıje, civil szervezetek és 
egyházi felekezetek takarították a várost. A munkának csak az esı vetett végett, de így 



is elmondható, hogy lassan megszőnnek az érintett területeken a több éve 
felhalmozódó, illegálisan lerakott hulladékok.   

18. 2008. április 14-én letette a hivatali esküt, a Hatósági Osztály pályázat útján 
kinevezett új vezetıje, dr. Csarnai Judit. 

19. 2008. április 15-én ünnepelte Békés, várossá nyilvánításának 35. évfordulóját. A 
hagyományoknak megfelelıen ez alkalomból a Kulturális Központ nagytermében 
ünnepi testületi ülésen emlékeztek meg a város vezetıi az évfordulóról, és átadásra 
kerültek a „Békés városért” illetve az „Az év sportolója” díjak is. Az ünnepi ülés elıtt 
tartotta a Jantyik Mátyás Múzeum, Vata vára – a megyeszékhely címő kiállításának 
megnyitóját, melyen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntıt. 

20. 2008. április 17-én, tartotta rendkívüli képviselı-testületi ülését Békés Város 
Önkormányzata, melyen a grémium döntött a Dánfok üzemeltetésére kiírt pályázat 
benyújtott ajánlatairól. A képviselı-testület a pályázatokat eredménytelennek 
nyilvánította, az üzemeltetésre új pályázatot írt ki. 

21. 2008. április 18-án, Békéscsabán ülésezett a Megyei Védelmi Bizottság. Városunkat 
Izsó Gábor polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke képviselte. 

22. 2008. április 19-én, Jótékonysági Gálát rendezett a Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, melyen részt vett Izsó Gábor 
polgármester is. 

23. Régóta várt felújítás kezdıdhet meg még ebben az évben a 4644. sz. országos közút 
Békés belterületi szakaszán, miután a napokban nyert a Magyar Közút Kht. Békés 
Megyei Igazgatósága és Békés Város Önkormányzata közös konzorciumi pályázata. 
Az „Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi 
közutak fejlesztése” (DAOP-2007-3.1.1/B) címő kiírásra benyújtott projekt elfogadott 
tartama szerint, a Kossuth és az Ady utcák sarkától egészen a lakott terület vége 
tábláig, összesen 1789 folyóméter útszakasz, illetve 13 800 m2 útfelület felújítása 
kezdıdhet meg. A közel 120 millió forint összköltségő projektbıl mintegy 
101.792.243,- forint a támogatás összege.   

24. A város a termálvízre épülve gyógycentrum kialakítását célzó pályázatot adott be az 
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program, közkeletőbb nevén Norvég 
Alap meghirdetett keretére 2007. júniusában. A hivatalos értesítés szerint Békés város 
pályázata a napokban túljutott az elsı, elıválogatási körön, azaz a több ezer pályázó 
közül bekerült abba a 150 pályázót tartalmazó keretbe, akik már részletesen is 
kidolgozhatják projektjüket. A közel 1 milliárdos (904 millió forint) összköltségő 
békési gyógyfürdı fejlesztésének célja a kistérség lakosságának színvonalas 
egészségügyi ellátását biztosító, rentábilisan üzemeltethetı gyógycentrum létrehozása 
korszerő infrastruktúrával, a gyógyulást elısegítendı csendes és családias légkörő 
környezetben.  

25. Tájékoztatjuk a tisztelt képviselı-testületet, hogy a Békési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat a 2007 évi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámolót, 2008. 
április 24-ei ülésén nem fogadta el. 

 
 
Békés, 2008. április 24. 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 

 


