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Sorszám: I.  

 
 

Tájékoztató 
 
 

a Képviselı-testület két ülése között történt  
eseményekrıl, értekezletekrıl 

Békés Város Képviselı-testületének 
2008. december 18. 

 
 
 

1. 2008. november 25-én, törvényi kötelezettségének eleget téve Békés Város 
Önkormányzata tájékoztatta az önkormányzati intézmények vezetıit és gazdasági 
vezetıit a következı év várható költségvetési kondícióiról. Izsó Gábor polgármester 
távollétében Erdıs Norbert Békés és térsége országgyőlési képviselıje, Békés város 
alpolgármestere és Miklós Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a 
jelenlévıket. 

2. 2008. november 26-án, Békéscsabán kistérségi fórum keretében zajlott megbeszélés 
az „Út a munkához” programmal kapcsolatban, melynek célja a rendszeres szociális 
segélyen lévı, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és 
foglalkoztathatóságának javítása lenne. 

3. 2008. november 27-én tartotta Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
soron következı ülését. 

4. 2008. november 28-án, Vajda Attila olimpiai bajnok kenus látogatott Békésre, akit – 
Izsó Gábor polgármester távolléte miatt – Vámos László, a Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke köszöntött városunk nevében.  

5. 2008. december 1-jén a 4644-es útfelújítás (Magyar Közút Kht. beruházása), 
december 3-án a Murony-Békés kerékpárút, december 4-én pedig a Mezıberény-
Békés kerékpárút rész mőszaki átadása zajlott le sikeresen. 

6. 2008. december 1-jén, dr. Rácz László igazgató fıorvos meghívásának eleget téve, 
szakorvosi ebéden vett részt Izsó Gábor polgármester. 

7. 2008. december 3-án rendkívüli testületi ülést tartott Békés Város Képviselı-
testülete. 

8. 2008. december 4-én tőzoltó küldöttgyőlés döntött a közelmúltban megalakult Békés 
Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság parancsnokának és helyettesének 
személyérıl. A küldöttgyőlés a tőzoltó egyesület tagját Vágó Dénes Tamást 
választotta meg parancsnoknak, helyettese Csóka Károly, a Köröstarcsai Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület parancsnoka lett. Új elnököt is választott a köztestület Izsó Gábor 
polgármester Erdıs Norbertnek, Békés és térsége országgyőlési képviselıjének, Békés 
város alpolgármesterének adta át a több új munkahelyet teremtı köztestület elnöki 
teendıit. Az elnök hatáskörébe tartozik a küldöttgyőlések levezetése, a banki aláírás 
joga, de vitás ügyekben is ı jár el, illetve rendszeres kapcsolatot tart az önkéntes 
tőzoltóparancsnokkal.  
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9. 2008. december 4–7. között Békés város testvértelepülésén, Gyergyószentmiklóson 
járt Békés város négyfıs delegációja. A Szent Miklós Napok rendezvénysorozat adta 
az apropóját, hogy a város új vezetése találkozzon testvértelepülései képviselıivel. 
Békés önkormányzatát Vámos László, a Kulturális és Sport Bizottság elnökének 
vezetésével Mucsi András, az említett bizottság egyik tagja, Mészáros Sándor, az 
Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke valamint Dr. Csiby Miklós az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság külsıs bizottsági tagja képviselte. Mezei János, az 
idén megválasztott gyergyói polgármester emléklapot adományozott Békésnek a 
testvérvárosi szerzıdés megkötésének 15. évfordulója alkalmából.  

10. 2008. december 5-én, pénteken, a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 2 
vezetıje és 21 önkéntes tőzoltó tette le a hivatalos esküt a Békés Városi Kulturális 
Központban rendezett ünnepségen. Az eskütétel mellett ünnepi mősor és állófogadás 
várta a meghívott vendégeket. 

11. 2008. december 5-én, Mikulás ünnepséget tartott a Hunyadi Téri Óvoda, melyen részt 
vett Izsó Gábor polgármester is. 

12. 2008. december 5-én tartotta hagyományos évzáró rendezvényét a Békési Diákok 
Atlétikai Clubja. A programon részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

13. 2008. december 6-án ünnepélyes keretek között megtörtént a Bursa Hungarica 
ösztöndíjak átadása, a Városháza nagytermében. A jelenlévıket Izsó Gábor 
polgármester köszöntötte. 

14. 2008. december 9-én beiskolázási tájékoztatót tartott Békés Város Önkormányzata, a 
Békés Városi Kulturális Központ nagytermében. Az eseményen részt vett Izsó Gábor 
polgármester is. A tájékoztató mellett az önkormányzat kiadványban is informálja a 
leendı elsı osztályosok szüleit, a Békési Kistérségi Iskola induló osztályainak 
programjairól. 

15. 2008. december 10-én, tartotta ülését Békés Megye Képviselı-testülete Mővelıdési, 
Oktatási, Sport Bizottsága, melyen, mint alelnök részt vett Izsó Gábor polgármester úr 
is. 

16. 2008. december 12-én Csák Gyulával a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
vezérigazgatójával egyeztetett Izsó Gábor polgármester. 

17. 2008. december 12-én tartotta soron következı ülését Békés Megye Képviselı-
testülete. Az ülésen részt vett Izsó Gábor polgármester is. 

 
 
 
Békés, 2008. december 12. 
 

 
 Izsó Gábor 

 polgármester 


