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Járdafelújítás összefogással a
Malomasszonykertben
Közös megoldáskereséssel, összefogással újítaná fel az önkormányzat a Malomasszonykert járdás dűlőit. Néhány lelkes ott élő
fogadóóráján kereste fel Izsó Gábor polgármestert, ahol felvázolták elképzeléseiket. Elmondták, hogy szeretnék lakókörnyezetük
járdáit járhatóvá tenni, hajlandóak hozzájárulni a költségekhez
is, de feltétlenül számítanak az önkormányzat segítségére.
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XX. évfolyam különkiadás

Kedves Békésiek!

A járda körülbelül 20 évvel ezelőtt került felújításra, akkor
szintén a tulajdonosok segítségével, valamint az önkormányzat támogatásával. Az évek során a járda szinte használhatatlan
állapotba került. Számos család él itt a Malomasszonykertben
– kisgyermekes családok, idős házaspárok –, s a mindennapi
életvitelükhöz nélkülözhetetlen egy jó minőségű gyalogos út.
Izsó Gábor polgármester elmondta, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket minden esetben támogatja az önkormányzat. A
településszépítés és az élhető városkép kialakítása nem egy szűk
csoport, egy egész város feladata. Szerencsére nagyon sokan élnek
Békésen, akik tevőlegesen is részt vesznek a város mindennapjaiban. Jó példa erre a malomasszonykerti közösség, de ide lehet sorolni azokat az önkéntes, társadalmi eseményeket és jótékonysági
adománygyűjtéseket, melyekre a lakosok az első hívó szót követően azonnal csatlakoznak. Ilyen például a Fáy utcai lakosokkal
közösen végzett faültetés, rászorulók részére ruha és könyvgyűjtések, komoly betegségben vagy szívműtétre váró gyermekek részére
adományok gyűjtése.
Elindult az igényfelmérés, a napokban online felhívás és
nyomtatott szórólap formájában keresi fel az önkormányzat az
ott élőket. Mezőőrök bevonásával, kívánja az önkormányzat
felmérni, hogy hány háztartást is érint személy szerint a fenti
probléma. Az érintettek már jelezték, hogy egyetértenek a megvalósítással és szívesen bekapcsolódnak a kivitelezésbe is.
Az adatgyűjtés 2017. szeptember 15-ig tart, a neveket és címeket a Polgármesteri Hivatal portáján, vagy Csarnai Mihály
szakreferens részére kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. Bővebb információhoz a csarnai.mihaly@
bekesvaros.hu email címen érdeklődve juthatnak a témában
érintett lakosok.
Impresszum: Városházi krónika • Kiadja: Békés Város Önkormányzata • Cím:
5630 Békés, Petőfi u. 2. • Tel.: 66/411-011 • Internetcím: www.bekesvaros.hu •
E-mail cím: varoshaza@bekesvaros.hu • Felelős szerkesztő: Izsó Gábor polgármester • Nyilvántartási szám: 75.998-1997 • Terjeszti: Magyar Posta Zrt., Békés
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Fesztiválközpont, bővebb információ és versenyekre jelentkezés:
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (5630 Békés, Jantyik M. u. 23–25.) • E-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu • Telefon: 06 66 411-142
Webcím online jelentkezési lapokkal: www.madzagfalvinapok.hu

Három napon keresztül összesen 110 esemény várja látogatóit Békésen!
S Z TÁ R V E N D É G E K

Szeptember 1., péntek

Szeptember 2., szombat

Szeptember 3., vasárnap

18:00

18:45

17:00

Sub Bass Monster

Mártone Netwörk

20:45

Emeretta Rock Band

19:30

Hevesy Happy Band
és Hevesi Tamás

Nagy Feró és a Beatrice

21:15

„kavalkád”

A koncert után

zenés tűzijáték

ÚJDONSÁGOK

Helyi értékek konferenciája  Gyűjtés a koraszülött mentőautó felszereléséért  Meglepetés az Ártézi-kútnál író–olvasó találkozóval  I. Madzagfalvi Felnőtt Kézilabdatorna
BMX-bemutató  Mászófal gyerekeknek  Madzagfalvi KulTÚRA nyereményjátékkal  Jótékonysági süteményvásár  Agility-bemutató  I. Békési fiatalok találkozója
Jótékonysági Libaúsztató Verseny  Részeg szemüveg  Óriás ügyességi társasjáték  Barkácsbirodalom az Envientával  3D nyomtatás a Békés Megyei Könyvtárral
Ötletgazda: Barta István Zoltán • A rendezők a változtatás jogát minden esetben fenntartják!
Tá m o g a t ó k , m é d i a p a r t n e r e k

Magyarittabé Gyergyószentmiklós

Békés Város
Önkormányzata

Myszków

Hegyközkovácsi

Falatka Állateledel

Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ

Jázmin Patika  Békési Motoros Baráti Kör  Mentálhigiénés Egyesület  Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület  Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 
Szent Lázár Alapítvány  Erdész Csaba állatorvos  Békési Önkormányzati Tűzoltóság  Barta István Zoltán  Békés Városi Rendőrkapitányság  KEBOPHARMA BT.  Harila
Plusz Kft.  Kovács Zoltán csontkovács  Reményhír Intézmény  Junior Vendéglátó Zrt.  Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium  Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft.  Csabaszabadiért Egyesület  Békési TE sakkszakosztálya  Janker Italnagyker – Békés  Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete  Békési Nyugdíjasok Egyesülete  Freestyle Demo Team  Magas-hegyi Turisztikai és Sport Központ (Zemplén Kalandpark)  Molnár
István – Libás-tanya  Szombat Ilona  VÁR-JÁTÉK  Szeki Horgászbolt  Békési Sándor pálinkaszakértő  Békési Városvédő és Szépítő Egyesület  Doboz  Tarhos  Vésztő

Településünk élete és az irányítás adta feladatok rendkívül változatos képet mutatnak. Vannak
olyan periódusok, amikor látszólag nem történik
semmi – mintha megállt volna az idő –, míg máskor nagyobb lendületet véve látványos, mondhatni
a közvéleményt jobban érdeklő események, történések következnek. Ez nem csupán a település
vagy az ország életét jellemzi, valljuk be, így van ez
a család vagy a magánéletünk alakulása esetén is.
Békés életében most egy olyan időszakhoz érkeztünk el, mely látványos lesz és egyben hatása hos�szú időre kihathat a település sorsára.
Az elmúlt években sok változás történt a közigazgatásban, mely alapjaiban érintette városunkat.
Például megalakultak a járások, kormányablak
jött létre Békésen, az iskolák állami irányítás alá
kerültek stb. Mindezek az átszervezések gyökeresen átalakították az önkormányzat szerepkörét,
illetve a polgármesteri hivatal feladatkörét. Természetes, hogy ezek személyi változásokkal is jártak.
De a változások közepette nekünk felelősen gondolkodó városi vezetőknek a legfőbb feladatunk az
volt, hogy fenntartsuk a város működőképességét
és élve a pályázati lehetőségekkel megalapozzuk a
fejlesztéseket. Míg a város élete a megszokott mederben zajlott, addig csendesen előkészítettünk
egy olyan fejlesztési tervet, amely napjainkra beérni látszik.
Békés soha nem látott nagyságrendű fejlesztési
szakaszhoz érkezett. Belátható időn belül több milliárd forint fog érkezni az általunk megjelölt célok
eléréséhez. Szeretnénk közkinccsé tenni ezeket a
fejlesztéseket, hiszen sokan még nem találkoztak
velük. A most közölt lista nem teljes. A további fejlesztésekről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
A cél a város csinosítása, a gazdaság fejlesztése, a
turizmus fejlesztése és a munkahelyteremtés.
Izsó Gábor polgármester

20 millió forinttal kívánja
támogatni az önkormányzat
a tanévkezdést
Békés Város Önkormányzata idén is könnyíteni szeretne
a családok anyagi terhein nevelési- és tanévkezdési támogatás formájában A támogatásra fordítható összeg 20 millió forint, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletében elfogadásra került. Ennek keretében a tavalyi
évhez hasonlóan Békés városban lakó, Békésen található
bölcsődében, óvodában és általános iskolában nevelési
vagy tanulói jogviszonyban álló gyermekek évkezdését kívánja támogatni az önkormányzat. A támogatás részletes
feltételeit szabályozó helyi rendeletről a képviselő- testület
az augusztusi ülésén hoz döntést, melyről az érintettek tájékoztatást kapnak.
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Nyertes pályázatok és állami beruházások
Békési projekt címe
1. Épületenergetikai korszerűsítés – Városi Rendelőintézet és Kulturális Központ épületének
nyílászárók cseréje, hőszigetelése, kazán csere
2. Egészségügyi alapellátás fejlesztése – Városi Rendelőintézet elektromos rendszerének
felújításása
3. Környezetvédelmi fejlesztések – Dánfoki belterületen csapadékvíz csatornák építése
4. Turizmusfejlesztés – Dánfoki szabadstrand fejlesztése, kenutúra útvonal kialakítása
Dánfok és a Belváros között, hullámszörf kialakítása, kerékpáros fejlesztések,
utcabútorok, játszótéri elemek elhelyezése
5. Helyi Gazdaságfejlesztés – Jelenlegi piac bővítése, burkolat felújítás, ivókút kihelyezés,
csapadékvíz elvezetés; Csabai út 81. szám alatt hűtőház kialakítás
6. ONCSA-i ipari terület közműveinek kiépítése – víz, szennyvíz, áram, út
7. Utánpótlás nevelés érdekében tornaterem megépítése –
1278/2017. (VI.2.) Kormányhatározat alapján
8 Békési Büntetés-végrehajtási Intézet megépítése –
1125/2016. (III. 10.) Kormány határozat alapján
9. Együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Társadalmi
beilleszkedést segítő események szervezése
10. Helyi foglalkoztatási együttműködés a békési járásban – álláskereséshez szükséges
segítségnyújtást célzó programok
Összesen

Elbírálás alatt lévő pályázatok
Békési projekt címe
11. Családbarát intézmény fejlesztése – Korona utcai óvoda tornaszoba létesítése
12. Leromlott városi területek rehabilitációja – Szociális lakások építése, járda felújítása, zöldfelület felújítása, játszótér létesítése, közvilágítás bővítése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése
13. Zöld Város Program – Fáy utca - Széchenyi tér - Erzsébet liget fásítása,futópálya kialakítása
a Fáy utcán, zöldfelület öntözése – öntözőrendszer kiépítése, szabadtéri tornapálya (street
workout) kialakítása a Fáy utcán, játszótér létesítése a Karacs Teréz utcában; piaci parkolók
kialakítása; szabadtéri színpad létrehozása a Rendezvénytéren
14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése – Fogorvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése
15. Gyermekétkeztetést szolgáló fejlesztések – Teleky óvoda konyha felújítása
16. Békési inkubátorház létrehozása – Verseny utcai csarnokok teljes kihasználtsága miatt
új munkacsarnokok építése a Csabai 81. szám alatt
17. Szociális alapszolgáltatások bővítése – Hivatali konyha felújítása, eszközbeszerzés
18. Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 2. ütem – Békés több pontján
19. Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem (Szociális Szolgáltató Központ székhelye és
telephelyei, Óvodák, Civil Szervezetek Háza; Volt földhivatal épülete)
20. Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem
(Polgármesteri Hivatal, Békési Gyógyfürdő, Sportcsarnok, Rendelőintézet, Bölcsődék, Óvodák)
21. Közlekedésfejlesztés – Békést Tarhossal összekötő kerékpárút építése
22. 2 külterületi út felújítása – Birkás dűlő és Hangyási dűlő betonburkolattal ellátása
23. Egészségügyi alapellátás fejlesztése – Új gyermekorvosi rendelő építése
24. Megújuló energetika – Napenergia alapú villamos erőmű kilalakítása 31 db helyszínen
Összesen

Igényelt
támogatás (Ft)

395 295 145
29 999 984

154 305 000
310 000 000
249 999 500
101 723 190
500 000 000

(várható költség)

6 000 000 000

(várható költség)

172 510 930
300 000 000
8 213 833 749

Igényelt
támogatás (Ft)
50 000 000
519 112 500
299 999 908

29 998 416
4 543 850
300 000 000
39 581 023
378 399 040
219 068 334
205 994 000
399 718 953
79 163 297
59 999 880
159 823 150
2 745 402 351

