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ingyenes

2016. október

Meghívó
Megemlékezés az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.

2016. október 23-i délelőtti program:

9:00 Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban
9:15 ,,Emlékezés áldozatainkra” – Ünnepi istentisztelet a református templomban

Városi Ünnepség – Helyszín: Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér
9:45 Térzene a Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában, vezényel: Bagoly László karnagy
10:00 Himnusz
Ünnepi köszöntőt mond: Izsó Gábor, Békés város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Dankó Béla, országgyűlési képviselő
Ünnepi műsor, közreműködnek a Békéscsabai Jókai Színház színművészei
Koszorúzás, Szózat

2016. október 23-i délutáni program:

14:00 Az ’56-os hőseink és az áldozatok című konferencia megnyitója
A konferencia résztvevőit köszönti: Izsó Gábor, Békés város polgármestere
A történelmi előadásokat megnyitja: Hevesi Ferenc, a Politikai Foglyok
Országos Szövetsége Békési Szervezetének tagja
14:15 Seres István történész: Három fotó 1956. október 23-ról
Közreműködik Borsi Imre kortanú
15:15 Sós Sándor történész: Az 1956-os forradalom kitörésének
hazai előzményei és külpolitikai, nemzetközi környezete
16:45 Mucsi András történész: A békési B. Szabó István pere
17:45 Kérdések-válaszok, beszélgetések
18:00 A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum kiadásában megjelenő
Vincze Gábor: A békétlen Békés - Forradalom és megtorlás a korabeli iratok tükrében
című könyvének bemutatója. A szerzővel beszélget Mucsi András történész

19:30 Színházi előadás
Forradalom és színház 1956-2016 Békéscsabán címmel
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ színháztermében
Előadók: a Jókai Színház Színművészei

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
A programokon való részvétel ingyenes, de támogató adományokat a Békés megyei koraszülött mentőre gyűjtő akció
folytatásaként  tisztelettel elfogadunk.
A programot az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
„A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében megvalósuló rendezvény.

XIX. évfolyam 8. szám

Jubileumi emlékév
Békésen
2016. október 10-21.
Ötvenhat öröksége
Az 1956-os emlékév a ma
fiataljairól, a ma fiataljainak is szól. A szabadságharc hőseinek emlékezete
csak akkor maradhat fent,
ha történetüket továbbadjuk. Az rendezvénysorozat
célja éppen ezért az, hogy
a legifjabb generációkat is
megszólítsa.
Előadássorozat általános és középiskolások számára a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület szervezésében.

Időpont:
Naponta 15.00 órakor

Helyszín:
Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeumban
(Békés, Széchenyi tér 4. )

2016. október 18-21.
Az 56-os Forradalom
és Szabadságharc
eseményeiről
Kiállítás a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző
Iskola szervezésében. A
kiállítás nyilvános és ingyenes, illetve tanítási
időben megtekinthető.

Helyszín:
Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskola aulája
(Békés, Hőzső u. 39.)
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Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2017. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
A) felsőoktatási hallgatók számára
B) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázók köre:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén (állandó) lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

A)
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

B)
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT.
TÁJÉKOZTATÓJA ÜTEMEZETT
IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSRÓL

BÉKÉSEN

2016. OKTÓBER 17 - 21. KÖZÖTT
AZ ALFÖLDVÍZ ZRT.
AZ IVÓVÍZHÁLÓZAT-MOSATÁSÁT VÉGZI.
EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A TELEPÜLÉS EGYES
RÉSZEIN NYOMÁSCSÖKKENÉS ÉS
IDŐSZAKOS, 1-2 ÓRÁS VÍZHIÁNY IS
ELŐFORDULHAT.
A MOSATÁS IDŐSZAKÁBAN FELMERÜLŐ
KELLEMETLENSÉGEKÉRT
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.
Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
www.alfoldviz.hu

osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztráció után itt tölthető ki a pályázati adatlap, aminek véglegesítésével és kinyomtatásával, illetve annak önkormányzathoz eljuttatásával válik érvényessé a pályázat.

A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
Benyújtás helye: Békési Polgármesteri
Hivatal
30.sz. iroda
Papír alapon benyújtandó:
1. Kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap
2. A pályázó és együttélő családtagok jövedelemigazolása (tanulók, hallgatók esetén jogviszony igazolása)
3. A pályázó hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS FELSŐOKTATÁSI
HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJÁRÓL szóló 9/2009. (III.27.)
számú rendelete értelmében szociálisan rászorulónak az
tekinthető, akinek családjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
220 %-át, 2016-ban a 62.700 Ft-ot.
A részletes pályázati kiírás Békés város honlapján (www.
bekesvaros.hu) található meg.
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„Kis népszámlálás” Békésen
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust, más néven kis népszámlálás tart. Az adatfelvételre
2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor Békés településen.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek
lehetőségük volt arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8.
között számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye
az adatokat. Kérem, hogy támogassa az összeírás végrehajtását az alábbiakkal:
A lakosság számára a mikrocenzussal kapcsolatos információs tartalmakat a KSH állítja össze, és adja át. További, részletes információk találhatók a kis népszámlálással kapcsolatban weboldalunkon, a www.ksh.hu/
mikrocenzus2016 cím alatt találhatóak.
Köszönjük a lakosság együttműködését!

Dél-Alföldi JOGpontok
Ingyenes jogi tanácsadás a munka világában
A Dél-Alföldi JOGpontok díjmentesen biztosítja a jogi
tanácsadást munkajog, társadalombiztosítás, cégjog és
adójog területén.
A személyes jogi segítség 26 irodában érhető el BácsKiskun, Csongrád és Békés megye területén.
Békési JOGpont iroda: Kossuth Lajos u. 17., 1-3. csütörtök 15.30-18.00, 4. csütörtök 14.30-17.00. óráig.
Továbbá jogi kérdését bármikor elküldheti e-mailen
vagy felteheti hétköznap reggeltől az esti órákig online
és telefonon az ingyenesen hívható zöld számunkon (06
80 77 88 00).
Bővebb információért keresse fel honlapunkat, ahol ingyenes iratmintatárunkat is elérheti: www.jogpontok.hu
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Zártkerti ingatlanok
termelésből való kivonása
Békési Járási Hivatal
Földhivatali Osztályának tájékoztatója
2016. december 31-ig igazgatási szolgáltatási díj-, és földvédelmi járulék fizetési kötelezettség nélkül kérhető a zártkerti ingatlanok művelés alól kivett területként történő átvezetése.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) módosításával a zártkerti ingatlanok tulajdonosai igazgatási
szolgáltatási díj-, és földvédelmi járulék fizetési kötelezettség nélkül – 2016. december 31-ig – kérhetik a tulajdonukban álló zártkerti ingatlanok művelés alól kivett területként történő átvezetését.
Tekintettel arra, hogy a zártkerti ingatlanok mezőgazdasági funkciója visszaesett, egyre gyakoribbá válik az
üdülő- és pihenőfunkció, illetve a lakóhelyként történő
használat, ezért ezen indokból szükséges volt a külterületi
termőföldektől eltérő sajátos szabályozás bevezetése.
Az átvezetés legfőbb következménye, hogy az ingatlan
kikerül mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény tárgyi hatálya alól, így a tulajdonváltozással járó jogügylet a mezőgazdasági igazgatási
szerv jóváhagyásától mentesül.
A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inyvhr.) 9. mellékletében foglalt adattartalommal ellátott nyomtatvány a
www.foldhivatal.hu oldalról letölthető, illetve a Békési Járási Hivatal Földhivatali osztályán beszerezhető.
A kérelmezőnek a kérelemhez semmilyen egyéb okiratot
nem kell csatolnia, de közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez
csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát. (Inyvhr. 50/A. § (3) bek.)
Fontos tudni, hogy kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási
feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. Amennyiben az ingatlannyilvántartásban nem szerepel építmény, úgy az átvezetést
követően az ingatlan (alrészletekre történő bontás nélkül)
„zárkerti művelés alól kivett terület” kivett megnevezéssel kerül nyilvántartásba, amennyiben szerepel építmény
az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az előbbi kivett megnevezés kiegészül az épület(ek) rendeltetésének megfelelő
megjelöléssel.
A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett
területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető, de ebben az esetben a zártkerti
ingatlant meg kell osztani.
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Elektromos gépjárműtöltő
állomásra pályázik a város
Elektromos töltőpont kialakítására nyújtott be pályázatot a békési
önkormányzat, ezzel is felzárkózva az elektromobilitás térnyeréséhez. A képviselő-testület legutóbbi
ülésén támogatta azt a fejlesztési
elképzelést, mely során a város
alternatív üzemanyagot biztosító
állomással gazdagodna. A környezetvédelmet és gazdaságfejlesztést
elősegítő projekt százszázalékos
támogatottságú, pozitív elbírálás
esetén a beruházás összköltsége
3,2 millió forint.
A telepítés helyszínéül a Református Lelkészi Hivatal
előtti közterületet jelölte ki a grémium, mivel főútvonal
melletti terület, városközpontban van, térfigyelő kamera
látja és elektromos csatlakozási lehetőség kiépítése megoldható. A töltő igénybevételét ingyenessé tennénk, ezáltal
turisztikai szempontból is vonzóbbá válik, és potenciális
megállóhelyként funkcionálna a település, hiszen a töltőinfrastruktúra gyors töltést biztosítana az átutazó járműveknek. A megpályázott eszköz villámtöltő lesz, vagyis a
töltés mintegy háromnegyed óra alatt biztosítja a gépjármű továbbhaladását.

Forgalmi rend változás
Tájékoztatjuk a gépjárművel közlekedőket, hogy Békés Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Nagy
Sándor utca forgalmi rendjét déli irányban egyirányú
forgalmú úttá változtatja meg a közeljövőben, így az
említett utca a Csabai út felől lesz egyirányú, a Szenderi
utca felől tilos a behajtás.
A Szarvasi út 2. sz. mögötti út forgalmi rendjét a Szarvasi út felől zsákutcává alakította.

Megkezdte működését
a békési Toborzó Iroda
A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Toborzó Irodája 2016. október 3-val megkezdte működését Békés Város Polgármesteri Hivatalának
épületében. Jelentkezések továbbra is benyújthatók
személyesen az irodában (Békés, Petőfi u. 2. 43. számú iroda), a hivatal ügyfélfogadási idejében, illetve a
bekestoborzas@bv.gov.hu email címen.

Bővebb felvilágosítás
a 66/411-011/180-as melléken kérhető.

2016. október

Többen juthatnak
gyógyszertámogatáshoz
Békésen
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás vonatkozásában az egy főre számított jövedelemhatár emeléséről
döntött. Az emelés mértéke családok esetében 5%, egyedül
élők esetén 10 %.
A döntés értelmében 2016. október hó 1. napjától önkormányzati gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelem
nem haladja meg a 61.275 forintot. Az egyedül élő esetében
önkormányzati gyógyszerköltség támogatásra jogosult az
a személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelme nem haladja meg a 74.100 forintot, és a havi rendszeres gyógyszer költségének mértéke meghaladja a 5.700
forintot, továbbá nem jogosult alanyi- vagy normatív jogcímen megállapított közgyógyellátásra. Az 5.700 forint az
ingyenesen felírható legolcsóbb készítményre vonatkozik,
melyet krónikus betegségének kezelésére havonta rendszeresen használ.

Folytatódik a közösségi
kertművelés Békésen
Tanyafejlesztési program keretében több mint 9 millió
forint pályázati támogatásban részesült a békési önkormányzat az elmúlt napokban. A program célja, hogy az
önkormányzat által művelt területek egyrészt közösségi
kertművelés képző helyeivé váljanak, másrészt a megtermelt javak feldolgozásával helyi, magas hozzáadott értékkel bíró termékek előállítására is lehetőség nyíljon. Elképzeléseik szerint széleskörű, összehangolt, helyi igényekre
épülő, együttműködésen alapuló helyi gazdaságfejlesztés
megvalósulását eredményezi majd a jövőben. A projekt
részeként a zártkertekben rejlő lehetőségek megismerését,
további népszerűsítését, valamint a zártkertek művelési lehetőségeinek elsajátítását, bővítését tervezik megvalósítani a településen. Alapvető szempont a tájfajta és tájjellegű
növények megismerése, megőrzése. A zártkertek művelése
szakmai mentor bevonásával történik, akinek feladata többek között az lesz, hogy a helyi civil szervezetek közreműködésével, a közösségi programok segítségével bevonja a
rászoruló csoportokat. Korábbi évben már nyert hasonló
célterületre forrást az önkormányzat. Célunk, hogy egyre
jobban bevonjuk a Békésen található, használaton kívüli
zártkerteket, a folyamat részeként tavaly két területet vásárolt a település.
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A Vajdaságban folytatódott a Europe for Citizens projekt

A Europe For Citizens program keretein belül megvalósuló „Közösségek hálózata a polgári kezdeményezés elemzésére az európai demokrácia mentén” projekt kapcsán
tartottak nívós konferenciát szeptember utolsó hétvégéjén.
A program második eseményére ezúttal Szerbiában került
sor Moholon.
Mint ismert, Békés városa 2015-ben testvértelepülésekkel és partner városokkal összefogva nyújtott be pályázatot
az EU audiovizuális oktatási és kulturális ügynökségének,
amelyet aztán támogatásra alkalmasnak ítéltek Brüsszelben.
Az esemény fő témája ezúttal is az európai polgári kezdeményezések voltak, de emellett a különböző országokból
érkező civil szervezetek tanácskozhattak a határon átnyúló
pályázati lehetőségekről és megosztották projektötleteiket
egymással.
A házigazda szerepét a helyi „Pro Communitas” töltötte
be, mely szervezet elnöke Bálint Ferenc köszöntötte a ven-

dégeket és felvezette a tanácskozás programját, ezt követően Világos Tibor képviselő prezentációban mutatta be a
települést és az elmúlt évek során végigvitt projektek vívmányait.
A projekt szakmai megvalósításáért Szilágyi Tibor adjunktus felelt, aki előadást is tartott, valamint koordinálta
a workshop-ot.
Az eseményt szintén megtisztelte jelenlétével Butás Béla
a VMSZ képviseletében, aki színvonalas előadásában prezentálta a demokrácia és a kisebbségek helyzetét Szerbiában.
A békési delegációt Izsó Gábor polgármester vezette, aki
beszédében örömét fejezte ki, hogy a projekt magas szintű
szakmai tartalommal valósul meg, a részvevők széles körű
ismeretanyaggal gazdagodtak. „A meglévő élénk testvérvárosi viszonyokon túl, további együttműködő partnerekkel bővült Békés város kapcsolatrendszere, elindultak az
egyeztetések, többek közt a gazdaság, a kultúra és a sport
vonatkozásában is, reményeim szerint ezeket konkrét,
sikeres pályázatok fogják követni.” – mondta a polgármester. Békés város szakmai delegációját erősítette még Túri
Andrea, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgató helyettese, Vidáné Endrődy Ildikó és Pocsaji Ildikó-,
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai, valamint
Együd Imre, a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője
és Polgár Szilvia, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ területi egység vezetője.
A projekt következő eseményének a lengyelországi
Myszków ad majd otthont novemberben.

Ideiglenesen megváltozik az ügyfélfogadás
a Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztályán
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. szeptember 5. napjával megkezdődött az 5630 Békés, Kossuth u. 4. szám alatti épület teljes körű felújítása, mely
magában foglalja az épület előtti parkolók kialakítását
is.
Az épület felújítása érinti a Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztály napi működését is. Annak érdekében, hogy a Tisztelt Ügyfeleink a jövőben egy teljesen
megújult épületben és környezetben intézhessék ügyeiket, szükségessé vált az ügyfélfogadási rend ideiglenes
megváltoztatása, mely az alábbiak szerint alakul:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

07001200

07001200

07001200

07001200

07001200

Az ideiglenes ügyfélfogadási rend 2016.
szeptember 05. és november 30. napja
közötti időszakra vonatkozik!
Az ügyfelek a nap más időszakaiban a Békési Járási Hivatal Mezőberényi Kormányablakban (5650 Mezőberény,
56-os emléktér 1.) megújult környezetben tudják ügyeiket
intézni az alábbi ügyfélfogadási időben:
Hétfő

Kedd

0700-1700 1200-1600

Szerda

Csütörtök

Péntek

0800-1200

0800-1800

0800-1200

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

6. oldal

Városházi
krónika

2016. október

Tisztelt Lakosság!
Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2016. szeptember 1. napján tartott rendes
testületi ülésén módosította a közterület használatáról szóló 23/2006.
(VI.30.) önkormányzati rendeletet.
Évek óta jelentkező problémákra
reagál a most elfogadott rendelet:
a hosszú hetekig, esetleg egész télen a közterületre borított tűzifa, a
kint „felejtett” gépek, kiegészítők,
roncsok és hasonló jelenségek, a tiltott helyre kiragasztott plakátok és
szerteszét szóródott, szemétté váló
szórólapok, valamint a közterületre
csöpögő klímaberendezések gondjára is válaszol.
A rendelet díjszabási táblázata jelentősen átalakult. A korábbi összevont kategóriákhoz képest jelenleg
a településen több kisebb alkategória van megjelölve, és a közterület
használat módjához igazodva díjak meghatározva. 2016. október
15. napján lép hatályba a rendelet
most elfogadott díjainak mértéke.
A rendelet és a díjtáblázat megtalálható a www.bekesvaros.hu honlap > Önkormányzat > Jogtár >
Rendeletek menüben.
A módosítás elemei között szerepel, hogy most már kizárólag
határozott időre, 1 évre vagy annál rövidebb időre lehet közterület
használati engedélyt kapni. Ezért
aki régebben határozatlan idejű engedélyt kapott, ezek az engedélyek
2017. március 31. napjával lejárnak.
Ezen közterület igénylőknek újra
igényelniük kell az engedélyt a közterület használati tevékenységükre
a Polgármesteri Hivatalban. Kérjük, hogy aki ilyen engedély birtokában van az mihamarabb, de
legkésőbb 2017. márciusáig keres-

se fel a hivatal munkatársát: Filó
Györgyöt, aki telefonos tájékoztatást a 66/411-011 (140 mellék) számon tud adni.
Érdemes odafigyelni arra, hogy
mely tételek váltak engedély- vagy
díjkötelessé. Erről információ a
www.bekesvaros.hu honlap > Ügyintézés menüjében található, a díjtáblázat, az igénylés módja és az
eljárásrend innen megismerhető. Békés város Közterület Felügyeletének
munkatársai folyamatosan ellenőrzik a közterület használat módját
és mértékét a városban, és a rendelet hatályba lépéséig figyelmeztetik,
majd később felszólítják a közterület
használatával visszaélőket.
Komoly probléma városunkban a
magántulajdonú ingatlanok előtti
közterületek gondozása, a fűnyírás. A nyár folyamán számos olyan
portát jelentettek be a Polgármesteri Hivatalhoz, ahol a fűnyírás
elmaradása miatt a terület átjárhatatlanná és átláthatatlanná vált.
A gyom magas pollenszennyezést
okozott és a gondozatlan utcafront
a szomszédban élők mindennapjait
nehezítette meg.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati
rendelet 6. § az alábbiakról rendelkezik: „Ingatlan használója gondoskodik az ingatlanán, illetve
az ingatlana és az úttestig terjedő
teljes szakaszon közterületen a
gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé
nyúló ágai, vagy a közterületre
kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a
gyalogos forgalom zavartalanságát.
Ingatlan használója gondoskodik

az ingatlana és az úttestig terjedő
teljes szakaszon lévő gyümölcsfa
növényvédelméről. A kötelezett a
zöldterületet füvesítheti. Füvesítés
esetén a füvet rendszeresen nyírni
köteles úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.”
Az ezen kötelezettségüket elmulasztókat a közterület felügyelő helyszíni bírság kiszabásával
50.000 Ft-ig terjedő bírsággal
sújthatja, vagy 150.000 Ft-ig terjedően közigazgatási bírság róható
ki a terhükre a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 20/2013. (VIII.30) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a 11. § e) pontban meghatározott tényállás esetén, azaz
annak a terhére, aki „az ingatlan
előtti járda, nyílt árok, áteresz, illetve zöldsáv tisztántartásáról nem
gondoskodik.”
A rendezett és átlátható város,
a tiszta és átjárható utcakép fontos érték a városban élőknek. A
rendeletek előírásai segítenek
megőrizni ezeket és a közterület
használóinak felelősségvállalását
segítik elő. Kérem, Ön is tájékozódjon e rendeletek tartalmáról,
hogy Békésen esztétikus környezetben lehessen élni és vendégeket
fogadni.
Az egyedül élő, segítő családtagot nélkülöző idős és/vagy beteg
békési lakosok kérhetik a szociális szolgáltatásban részt vevő állami, egyházi és civil szervezetek
segítségét ezirányú gondjaik megoldásában. A rendelet célja nem a
büntetés, hanem a szép városkép,
az élhető város kialakítása, megőrzése.
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