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1. 2008. október 23-án ünnepség keretében emlékezett meg városunk Az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról. Idén dr. Csiby Miklós, az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság tagja mondott az alkalomhoz méltó ünnepi beszédet, majd a 
Történelmi Emlékmőnél, a hagyományoknak megfelelıen az önkormányzat és a 
társadalmi szervezetek is elhelyezték koszorúikat. Az emlékezés napján a Politikai 
Foglyok Békés Városi Szervezete is ünnepi ebédet szervezett, melyen részt vett Izsó 
Gábor polgármester is. Az esti órákban a Fınix Színházi Mőhely elıadását 
tekinthették meg az érdeklıdık. Az 1956 emlékének szentelt „Az angyalok nem 
sírnak” címő játékot nagy érdeklıdés kísérte.  

2. 2008. október 28-án, Tarhoson vízkárelhárítási együttmőködési gyakorlatot tartott a 
Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség. A gyakorlatot végigkövette 
Izsó Gábor, városunk polgármestere, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke is.    

3. 2008. október 28–29-én törzsgyakorlás zajlott Békésen, melyet, a Helyi Védelmi 
Bizottság elnöke és titkára, azaz Izsó Gábor polgármester és Dr. Heinerné Dr. Kecskés 
Aranka jegyzı felügyelt. A törzsgyakorlás során valós helyzetet szimuláltak a 
résztvevık, és vették végig azokat a tennivalókat, melyeket a polgármesteri hivatal 
kijelölt résztvevıinek meg kell tenniük egy hasonló, valós helyzetben. 

4. 2008. október 30-án tartotta Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete soron 
következı ülését. 

5. 2008. november 2-án, a Hısök és Áldozatok Napján, az I. és II. Világháborús 
Emlékmőnél tartott megemlékezést és rövid mősort, a szervezı Békés Városi 
Kulturális Központ. Azok, akik fejet hajtottak a két Világháborúban elesett békésiek 
elıtt, egy-egy gyertyával rótták le tiszteletüket az emlékmőnél, melyet erre alkalomra 
az önkormányzat megtisztíttatott. 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 355/2008. (VIII. 28.) számú 
határozata alapján felhatalmazta polgármesterét, hogy az elıterjesztésben szereplı „B” 
változatú szelektív hulladékgyőjtés megvalósítása érdekében az érintett településekkel 
folytassa le a szükséges tárgyalásokat, és a pályázatokat készítse elı. A tárgyalások 
lefolytatásra kerültek és az érintett települések egyhangú véleménye alapján az 
általunk kidolgozott koncepció kiterjesztését kérték az egész DAREH Társulásra, 
amelynek jelenleg 93 tagtelepülése van. A koncepció megismertetése és kiterjesztés 
lehetısége érdekében tárgyalást kezdeményeztünk a szervezet vezetıinél és a térségi 
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szintő hulladékgazdálkodási rendszerek létrehozását célzó pályázatkészítı 
szervezetnél. A tárgyalást követıen, mind a DAREH munkaszervezet, mind a 
pályázatíró szervezet megfelelı változatnak ítélte, az általunk készített három kukás 
szelektív győjtést, és az erre alapozott begyőjtı rendszert, mely alapján elkészítették 
az egész területet lefedı koncepciót. A már közösen összefésült koncepció 
megküldésre került a tagtelepüléseknek. A 2008. október 15-i taggyőlésen 
megszavazásra került a terv azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatot 2008. november 
3-i beadási határidıvel be kell adni – ez határidıben meg is történt. A pályázat formai 
vizsgálata a napokban fog befejezıdni. A KEOP 1.1.1 pályázat sajátossága, hogy két 
fordulóból áll. Az elsı fordulóban egy koncepcionális javaslatot kell benyújtani a 
térségi szintő hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére. Ebben az idıszakban a 
költség-haszon elemzést még nem kell elkészíteni, ez csak a második forduló 
megvalósíthatósági tanulmánynak fogja a részét képezni, ahol lehetıség nyílik – 
amennyiben szükséges – a pályázat egyes elemeinek módosítására. Pozitív elbírálás 
esetén, a második forduló finanszírozása 85 %-ban uniós forrásból történne. A Kt. 
határozat második részében szerepel, hogy a pályázatokat elı kell készíteni. Erre nem 
került sor, mert kötött bennünket a DAREH társulási szerzıdés és a pályázat 
benyújtója és elıkészítıje maga a Társulás lett. 

7. 2008. november 3-án, hosszas elıkészületek, és többszöri egyeztetés után két végsı 
megbeszélést is tartott Izsó Gábor polgármester. A Múzeum köz 1. számú ingatlan 
eladása miatt egyeztetés vált szükségessé a civil szervezetek képviselıivel. A 
kiköltözés azóta rendben lezajlott, a vételár átutalásra került, és a Békési Munkaügyi 
Központ hivatalosan is birtokba vette az épületet. A Békés Városi Önkéntes 
Köztestületi Tőzoltóság megalakulása után szükségessé vált az alapító okiratok 
módosítása, mely miatt folyamatos egyeztetés alakult ki a polgármesteri hivatal és az 
új szervezet között. 

8. 2008. november 4-én a Békés Városi Kulturális Központ adott otthont a „Szín-világ” 
címő, Horváth Hajnalka alkotómővész képeibıl nyílt kiállításnak. A megnyitón részt 
vett Izsó Gábor, városunk polgármestere is. 

9. 2008. november 5-én tartotta ülését Békés Megye Képviselı-testülete Mővelıdési, 
Oktatási, Sport Bizottsága, melyen, mint alelnök részt vett Izsó Gábor polgármester úr 
is. 

10. 2008. november 5-én a Békési Kistérségi Társulás és a Mozaik Társulás közös 
szervezésében rendezték meg a Városháza Nagytermében a MOZAIK 
Településfejlesztési és Finanszírozási Fórumot. A témák között szerepelt többek 
között a települések játszótereinek felújítása, új játszóterek kialakítása, ezek 
finanszírozási lehetıségei. A települések által mőködtetett konyhák felújítása, HACCP 
szabvány szerint, és ezek finanszírozási lehetıségei illetve a munkahelyteremtés 
lehetıségei a régióban.  

11. 2008. november 5-én rendezték meg Békésen az I. Békési Sportágbörzét. Békés 
városában – és minden valószínőség szerint megyénkben is – elsı alkalommal 
szerveztek olyan sportnapot melyen a szervezık felvonultatnak mindent és mindenkit, 
akinek köze lehet a sport bármely területéhez, hogy kicsik és nagyok kipróbálhassák 
képességeiket, a szülık pedig gyermekeik képességeinek megfelelı sportágat 
választhassanak. 14 féle sportág és két sportbolt vonult fel a békési Városi 
Sportcsarnokban. A délutáni órákra meghirdetett esemény, mintegy 1200 látogatót 
vonzott a helyszínre, melyet megtekintett Békés város polgármestere is. 

12. 2008. november 6-án a Romaügyi Koordinációs Bizottság „A cigányság élethelyzete 
Békés városában” címmel fórumot szervezett a Hunyadi tér 1/1. szám alatti Esély Ház 
intézményben. A fórumon Izsó Gábor polgármester beszámolt városfejlesztési 
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elképzeléseirıl, majd Gyetvai Gellért az intézmény igazgatója illetve Barkász Sándor 
és Mucsi András önkormányzati képviselık beszéltek a romák munkavállalásai 
lehetıségeirıl, problémáiról. A fórumot követıen a Szent Lázár Alapítvány szőkkörő 
megnyitójára került sor, mellyel az Esély Ház hivatalosan is megnyitott. A megnyitón 
részt vett városunk polgármestere mellett Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és 
térsége országgyőlési képviselıje is. 

13. 2008. november 7-én tartotta októberi, soron következı ülését Békés Megye 
Képviselı-testülete. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

14. 2008. november 8-án zászlóavatási ünnepségen vett részt Izsó Gábor polgármester, 
melyet a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete rendezett. 

15. 2008. november 10-én tartotta a Békés Megyei Vízmővek Zrt. a rekonstrukciós 
együttmőködéssel kapcsolatos konferenciáját, melyen részt vett Izsó Gábor 
polgármester is.  

16. 2008. november 10-én tartotta ülését a Megyei Védelmi Bizottság. Az ülés témája a 
közelmúltban lezajlott törzsgyakorlás tapasztalatainak átbeszélése, melyre városunk 
jegyzıje Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka is meghívást kapott, mint a Helyi Védelmi 
Bizottság titkára.  

17. 2008. november 10-én Járai Zsigmond a Magyar Nemzeti Bank leköszönt elnöke 
tartott elıadást a hitelválság következményeként várható recesszió hatásairól, az 
önkormányzatok válaszlépéseinek lehetıségeirıl. A Hotel Fiumében megtartott 
elıadáson részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

18. 2008. november 11-én tájékoztatót tartott Izsó Gábor polgármester a dr. Hepp Ferenc 
Tagintézmény pedagógusainak a közeljövıben, pályázati forrásból tervezett teljes 
felújítás részleteirıl. A megbeszélés az intézmény igazgatónıje, Deákné Domonkos 
Julianna által megtartott munkaértekezlet keretében zajlott. 

19. 2008. november 12-én, az Alapfokú Mővészeti Tagintézmény volt a helyszíne a 
Megyei Fuvolahangversenynek, a verseny idén elıször került Békésre. A megnyitó 
beszédet Izsó Gábor polgármester mondta el. 

20. 2008. november 14-én ebédre hívta nyugdíjas dolgozóit a polgármesteri hivatal. A 
meghívottakat Izsó Gábor polgármester és Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
köszöntötte. 

21. 2008. november 14-én közgyőlést tartott a Békés Városi Önkéntes Köztestületi 
Tőzoltóság. A napirendi pontok között szerepelt az alapszabály módosítása, a 
parancsnok és helyettesének megválasztása, illetve az SZMSZ elfogadása. 

22. 2008. november 15-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a református templom 
két új harangját, melyeket nagyobb részt adományokból öntetett a Református Egyház. 
Az ünnepi Istentiszteletet követıen az esti órában hagyományırzı és 
hagyományteremtı bálat rendezett a Református Lelkészi Hivatal a Békési 
Galériában, melyen részt vett Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert 
alpolgármester, Békés és térsége országgyőlési képviselıje is. 

23. 2008. november 18.-án tartotta soros ülését a Békési Kistérségi Társulás. Az ülésen 
napirenden szerepelt az ügyirat-kezelési rendszerre tett árajánlat vitája. Az ajánlattevı 
Professzionál Zrt.-vel megegyezett a Társulási Tanács, hogy az ülésen kialkudott 
szolgáltatási áraknak és tartalomnak megfelelıen új ajánlatot ad a kistérség 
önkormányzatainak 2008. november 21-ig. Az ülésen tájékoztató hangzott el a 
szélessávú internet-hálózat üzemeltetésre történı átadási eljárás jelenlegi állapotáról. 
Ezen az ülésen döntött a Társulási Tanács a két hónapos téli közmunkapályázat 
beadásáról. A december 15-tıl jövı év február 14-éig tartó idıszakban a kistérség 7 
településén 98 fı – zömében rendszeres szociális segélyben részesülı – munkanélküli 
személy foglalkoztatásáról gondoskodik az önkormányzatokkal összefogva a Társulás. 
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Békésen ez 65 fıt érint. A támogatás 100 %-os, csak a beszerzett eszközök ÁFÁ-ját 
kell megtéríteni az önkormányzatoknak. Döntött a Társulási Tanács a Duna TV-vel 
való szerzıdéskötésrıl, amelynek értelmében évi 150 000 Ft + ÁFA díj ellenében 
rendszeres programajánlat jelenhet meg a kistérség településeirıl a LÁTOGATÓBAN 
c. mősorban. 

24. 2008. november 18-án Takács Gábor és Tóth Ferenc fotókiállításának megnyitóján 
vett részt Izsó Gábor polgármester a kulturális központban. 

25. 2008. november 21-én jótékonysági bálat rendezett a Teleky úti Tagóvoda. A 
Dübögıben megtartott eseményen részt vett Erdıs Norbert alpolgármester, Békés és 
térsége országgyőlési képviselıje és Szalai László önkormányzati képviselı, az óvoda 
alapítványának kuratóriumi elnöke. 

26. A Békési Kistérségi Társulás levélben tájékoztatta Békés Város Önkormányzatát a két 
fél között létrejött kölcsönszerzıdés lezárultáról. A GVOP projekt pénzügyi 
elszámolása megtörtént, így önkormányzatunk részére átutalásra került a kölcsön 
összege 52 millió forint illetve a költségtérítés összege, 2.149.004 forint. Levelében a 
Társulási Tanács megköszönte a nekik nyújtott pénzügyi segítséget. 

 
Békés, 2008. november 21. 

 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 


