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1. 2008. augusztus 26-án tartotta a nyári szünet utáni elsı ülését a Békési Kistérségi 
Társulás. Az ülésen tájékoztató hangzott el a kistérségi szélessávú internet-hálózat 
kialakításának állásáról, valamint a már megvalósított egyéb pályázatokról. (Errıl 
bıvebb tájékoztatást a mai képviselıtestületi ülésen tárgyalandó kistérségi beszámoló 
tartalmaz.) Ezen az ülésen fogadta el a Társulási Tanács a Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Tervet, amelyet a pontosítások és kiegészítések elvégzése után az októberi 
ülésén ismételten tárgyalni fog. Ezen az ülésen választott új elnökhelyettest a Társulási 
Tanács. A lemondott Cservenák Pál Miklós, mezıberényi polgármester helyett – a 
társulási elnök javaslatára – Simon István Tamást, Doboz nagyközség polgármesterét 
választották meg társulási elnökhelyettesnek. 

2. 2008. augusztus 27-én tartotta ülését Békés Megye Képviselı-testülete Mővelıdési, 
Oktatási, Sport Bizottsága, melyen, mint alelnök részt vett Izsó Gábor polgármester úr 
is. 

3. 2008. augusztus 28-án a Békés Megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
Alkalmazotti Értekezletet tartott a kulturális központban, melyen városunkat Izsó 
Gábor polgármester elfoglaltsága miatt Erdıs Norbert alpolgármester képviselte. 

4. 2008. augusztus 29-én a zittau-i városi demokratikus nıszövetség hét tagját fogadta a 
polgármesteri hivatalban Izsó Gábor polgármester. A delegáció a Református Egyház 
meghívásának tett eleget és a X. Madzagfalvi Napok rendezvény ideje alatt 
városunkban tartózkodott. 2008. szeptember 6-án este Békés város testvérvárosi 
delegációival együtt vacsorán látta vendégül a küldöttséget városunk polgármestere. 

5. 2008. augusztus 31-én, vasárnap a református templomban tartotta tanévnyitóját a 
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. A 
tanévnyitón Izsó Gábor polgármester is részt vett. 

6. 2008. szeptember 5–6–7-én került sor idén városunk egyik legnagyobb 
rendezvényére a X. Madzagfalvi Napok programsorozatára. Az idei három napos 
fesztivál több mint 60 eseményt kínált a helyszínekre látogatóknak. A szervezık 
igyekeztek a hagyományos programok mellett idén is új, érdekes programokat kínálni. 
Külön érdekessége volt az idei évnek, hogy a rendezvényhez csatlakozott az 
„Otthonunk Békés Megye” megyetörténeti kiállítás. Testvérvárosaink közül 
Gyergyószentmiklósból érkezett küldöttség, melynek tagja volt a település új 
polgármestere is. Vendégeket fogadtunk Vágfarkasdról, a vágfarkasdi városvezetı 
szintén vendégszeretetünket élvezte.   

7. 2008. szeptember 9-én tartotta meg soron következı ülését a Békési Kistérségi 
Társulás. Elfogadták a Társulás 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd 
jogszabályi változás miatt módosították a munkaszervezet SZMSZ-ét. A folyamatos 
likviditás érdekében folyószámla hitelkeret biztosításáról is döntött a Társulási Tanács. 



8. 2008. szeptember 10-én tartotta szeptemberi, soron következı ülését Békés Megye 
Képviselı-testülete Mővelıdési, Oktatási, Sport Bizottsága, melyen, mint alelnök részt 
vett Izsó Gábor polgármester úr is. 

9. 2008. szeptember 12-én tartotta szeptemberi, soron következı ülését Békés Megye 
Képviselı-testülete. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

10. 2008. szeptember 18-ára hívta össze Békés város polgármestere azt a 
munkamegbeszélést, ahol a Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztési Stratégiáját 
beszélhették át a testület tagjai és a polgármesteri hivatal érintett munkatársai. 

11. 2008. szeptember 20-án, a Kulturális Központban avatták fel Lipovics János 
szobrászmővész Wass Albertrıl mintázott mellszobrát. Az avatás köré szervezett 
ünnepi mősor négy békési civil szervezet összefogásában jött létre, s része volt annak 
a Békés Városi Kulturális Központ által szervezet programsorozatnak, mely az 
országos „Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezéső programsorozat keretében 
szervezıdött. 

12. 2008. szeptember 21-én, immár második alkalommal nyerte el településünk a 
„Kerékpárosbarát Település” címet. A címmel járó elismerı oklevelet Izsó Gábor 
polgármester vette át Szabó Imrétıl, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztertıl. A 
díjátadást a budapesti Autómentes Nap keretében szervezték meg. 

13. 2008. szeptember 22-én, a Civilház volt a helyszíne a Roma Koordinációs Tanács 
kezdeményezésének, annak a fórumnak, ahová mindazokat várták, akik tenni akarnak 
a békési cigányság helyzetének javításáért. A nagy sikerő fórumon a Roma 
Koordinációs Tanács mellett részt vettek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai. A 
jelenlévıket Izsó Gábor polgármester köszöntötte, majd szót kapott dr. Pálmai Tamás 
és Mucsi András képviselık, és elıadást tartott Sódar Attila a Békési Munkaügyi 
Központ vezetıje is. 

14. Túljutott a DAOP-2007-4-2-1/2F jelő pályázati kiírás elsı fordulóján a Békési 
Kistérségi Iskola dr. Hepp Ferenc Tagintézményének pályázata. A második körbe 
bejutott pályázóknak már kidolgozott terveket kell bemutatniuk, melyek, amennyiben 
maradéktalanul teljesítik a kiírás feltételeit automatikusan megkapják a pénzt a 
megvalósításra. Békés Város Önkormányzata összesen 549 millió forinttal pályázott, 
melynek 90 %-a támogatásként jutna városunkba. 

15. Egymillió forintot nyert a Békési Kistérségi Iskola dr. Hepp Ferenc Tagintézménye a 
közelmúltban egy multinacionális cég országos pályázatán. A békési iskola pályázati 
anyaga közel 400 iskola közül érdemelte ki a támogatást, melyet eszközbeszerzésre 
fordíthatnak.  

16. 9,5 millió forintot nyert Békés Város Önkormányzata legújabb közmunkaprogramjára. 
A következı, 2008. november 1-vel induló és 2009. március 31-el záródó idıszakban 
mintegy 21 fı hátrányos helyzető, tartós munkanélküli juthat átmeneti munkához 
településünkön.  

17. A békési Teleky úti Óvoda a város önkormányzata és a szülıi munkaközösség 
segítségével újította fel a szomszédos épületben évek óta üresen álló – korábban még 
tanteremként használt – két termet. Tornaeszközök bıvítésére nyújtott be idén sikeres 
pályázatot az alapítvány, ezért kétszázezer forintot fordíthattak bordásfalak, 
zsámolyok, tornaszınyeg és tornapadok vásárlására.    

 
Békés, 2008. szeptember 24. 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


