
Már áprilisban egy nagyobb megmozdulással indul útnak a 
szezon az I. Viharsarki Gát Félmaratonnal, mely nemcsak a mo-
zogni vágyóknak szól, hanem a természet szerelmeseinek is. A 
félmaraton a dánfoki tábortól rajtol el. 

Következő rendezvényünk a várost évek óta aktivizáló Dánfo-
ki Majális lesz. A számtalan május elsejei program és szórako-
zási lehetőségek közül külön kiemelnénk a III. Békés Megyei 
Ki-Mit-Tud? tehetségkutató döntőjét, melynek idén az üdülő-
központ ad otthont, a nap jó hangulatú zárásáért pedig Csor-
dás Ákos és a Harmonia Garden felel majd.

Idén sem marad el a Dánfoki Takarítónap, amelyre a város in-
tézményei és civil szervezetei mellett ezúttal is várjuk azoknak 
az önkénteseknek a jelentkezését, akik szívesen dolgoznának 
együtt egy tiszta táborért. A takarítónap május 12-én 7:45-
től veszi kezdetét, minden segítő kezet örömmel várunk!

Ahogy minden évben, úgy idén sem maradhat el a Városi 
Gyereknap - május 27-én a Dánfoki Üdülőközpont ismét gye-
rekzsivajtól lesz hangos, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a 
különböző ügyességi játékok, színdarabok és a kirakodóvásár. A 
belépés ingyenes, a szórakozás garantált! 

A kicsit idősebb kikapcsolódni vágyók sem maradnak program 
nélkül: június 23-án elstartol a Sunrise Party zenés rendez-
vénysorozat napjaink népszerű DJ-ivel és zenéivel. Aki esetleg 
nem jutna el az első alkalomra, július 28-án vagy szeptember 
1-jén még behozhatja a lemaradást.

2018-ban is jelentkezik a Békés Megyei Amatőr Fotós Tá-
bor Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János szervezésében. Július 23-
27-ig, napi hat órában profik és amatőrök egyaránt fejleszthetik 
tudásukat, hisz a profizmus nem a fényképezőgépen múlik. A 
tábor díja: 12.000 Ft (Bővebb információ: www.bekesikultura.
hu, bekesikultura@bekesikultura.hu; Túri Andrea szerve-
ző: 0620/400-23-39; Kecskeméti Gábor Kulturális Központ: 
0666/411-142)

Július végén ismét tánclépésektől lesz hangos az üdülőköz-
pont: a Békés Megyei Néptánc Táborba szeretettel várunk 
minden 6-13 éves, táncolni szerető gyermeket, ahol Mahovicsné 
Ladányi Anita és Mahovics Tamás néptáncpedagógusoktól sa-
játíthatják el az alapokat. A tábor időpontja: július 30 – au-
gusztus 03. Díja: 15.000 Ft/fő. (Bővebb információ: Mahovicsné 
Ladányi Anita néptáncpedagógus: 0620/470-95-93; Túri Andrea 
szervező: 0620/400-23-39; turi.andrea@bekesikultura.hu)

Augusztus eleje az „országúti harcosoké” lesz, hiszen a koráb-
ban nagy sikerrel megrendezett Motoros Találkozó augusz-
tus 03-06-ig ismét birtokba veszi a tábor területét.

Május 1-jétől nyit Dánfok

2018-ban sem maradunk Körösök Völgye Fesztivál nélkül! 
Az augusztus 16-18-ig tartó rendezvénysorozat nem csak szű-
kebb hazánk látogatóit célozza számtalan vízi programjával, de 
a távolról érkezők számára is ideális kikapcsolódási lehetőség. 
A fesztivál folytatásának is tekinthető augusztus 20-i Körös 
Menti Települések Találkozója, Családi Nap és II. Pacalfőző 
verseny neve pedig magáért beszél, rengeteg közösségi prog-
rammal várjuk tehát a kedves érdeklődőket, különösen Gyer-
gyószentmiklósról érkező vendégeinket.

Szezonzáró nagy rendezvényünk az Exit Cirkusz október 
9-12-ig tartó nagyszabású show-ja lesz, ahol a már jól ismert 
bohócműsorokon túl különleges állatsereglet várja a nézőtérre 
jegyet váltókat.
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Balázs Fecó koncert 
Békésen

Kovács Kati teltházas békési életmű-
koncertje után idén ősszel, október 17-én 
Balázs Fecó lép fel a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ színpadán.

A 67 éves, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
Balázs Fecó a magyar zenei élet népsze-
rű, kiemelkedő és legendás egyénisége. 
Pályafutása 1967-ben a Neoton együttes-
ben kezdődött, majd játszott a Taurus-
ban. A kultikussá vált Korállal és a Balázs 
Fecó Band néven alapított formációival a 
mai napig koncertezik. Eddig 37 albuma 
jelent meg, ebből húsz szólólemez volt. 
Olyan örökzöld slágerek fűződnek a ne-
véhez, mint a Homok szélben, a Kőfalak 
leomlanak, a Kölykök a hátsó udvarból, 
a Maradj velem, az Érints meg, a Hétfői 
Hold, a Ne állj meg soha, az Évszakok, 
vagy épp a Csönd éve. 

A koncertre jegyek szeptembertől vá-
sárolhatók a kulturális központban.

XLII. Békés-tarhosi Zenei Napok
A XLII. BÉTAZEN 2018. június 16 – 2018. 

július 1. között várja az érdeklődőket. A 
fesztivál kezdetén a Békés Városi Ifjú-
sági Fúvószenekar, Bagoly László kar-
mesterrel, a fesztivál művészeti vezetőjé-
vel, muzsikaszóval köszönti és invitálja a 
békési piacozókat a több mint két hetes 
komolyzenei rendezvénysorozatra. Az 
első nagyobb esemény a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar immár hagyo-
mánnyá vált nyitóhangversenye lesz 
június 17-én (vasárnap) 18 órától a kultu-
rális központ színháztermében. A hang-
versenyt Fejes Antal a Békés-tarhosi 
Zenei Napok egykori művészeti veze-
tője, a fesztivál fővédnöke nyitja meg. 
Pohárköszöntőt Izsó Gábor, Békés város 
polgármestere mond. A műsor során ve-
zényel Gál Tamás Liszt-díjas karmester, 
Érdemes Művész, közreműködik Oláh 
Vilmos Liszt-díjas hegedűművész.

Az idei BÉTAZEN záró rendezvénye a 
Csík zenekar koncertje lesz 2018. július 

1-jén (vasárnap) 18 órától a kulturális köz-
pontban. A Csík Zenekar 30 éve elismert 
közreműködője Magyarország népze-
nei életének. Számos sikeres koncert, 
táncház és zenei kiadvány áll mögöttük, 
melyekkel a magyar népzenét itthon és 
külföldön egyaránt népszerűsítették. A 
zenekar koncertműsorában elsősorban 
magyarországi és erdélyi magyar nép-
dalok illetve táncmuzsikák hallhatók, de 
román táncdallamok is szerepelnek.

A fesztiválról bővebb információ és 
részletes program hamarosan a www.
betazen.hu oldalon olvasható. 

A XX. Madzagfalvi Napok időpontja: 2018. szeptember 7-9. lesz.

2. oldal 2018. áprilisVárosházi
krónika



A képviselő-testület Békés város népi 
kultúrájában végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért Békés Város Díszpolgára 
címet adományozott Hégely Lászlónak. 

A település értékőrző tevékenységé-
ben végzett kiemelkedő munkájáért 
Békés Városért Kitüntetést vehetett át 
Apáti-Nagy Lajos fotós.

A városi kóruskultúra fenntartásáért és 
a Békés-tarhosi Énekiskola szellemi örök-
ségéért végzett kiemelkedő munkájáért 
ugyancsak a Békés Városért kitüntetést 
érdemelte ki Gellénné Körözsi Eszter 
pedagógus. 

A testület Békés város mozgóképkultú-
rájának fellendítéséért végzett kiemelke-
dő munkájáért, lokálpatriotizmusáért Bé-
kés Városért kitüntetést adományozott 
Vámos Zoltán operatőr-pedagógusnak. 

Értékteremtő, értékőrző békésiek városi elismerése

A várossá nyilvánítás 45. évfordulója al-
kalmából ünnepi testületi ülésre került sor 
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
nagytermében. Az eseményen hagyomá-
nyosan a városi kitüntetéseket is átadták. 
A Békés Város Díszpolgára címet Hégely 

Lászlónak adományozta a város, akit vas-
tapssal, felállva köszöntött a közönség. A 
program nyitóakkordjaként Izsó Gábor 
polgármester mondott köszöntőbeszédet. 
Napjaink eseményei kapcsán kiemelte, 
hogy eddig ebben az uniós ciklusban 7,3 
milliárd forint uniós forrás érkezett a vá-
rosba. Ebben az összegben az önkormány-
zat, a civilek, valamint a vállalkozások által 
elnyert összegek is szerepelnek. A köszön-
tő után hivatalosan is beiktatták a város 
diákpolgármesterét, Flóra Elemért (Gál 
Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium), valamint a diák-

alpolgármestert, Fekete Andrea Dominikát 
(Szegedi Kis István Református Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium). 
József Attila Thomas Mann üdvözlése című 
költeményét D. Nagy Bence szavalta el, 
majd az elismerések átadása következett.

Horváth Elek Kisegyüttesének műsora 
után, a program záró akkordjaként a Szó-
zat csendült fel a Békés Városi Ifjúsági Fú-
vószenekar kíséretében, majd a meghívott 
vendégek átvonultak a kápolna teremben 
megterített állófogadásra, ahol Kálmán 
Tibor alpolgármester úr pohárköszöntőjét 
hallgathatták meg.

A grémium a Békés városában végzett 
kiemelkedő, fáradhatatlan közösségépí-
tő és hagyományőrző tevékenységéért a 
Belencéres Néptáncegyüttest Civilek a 
Városért címmel tüntette ki. 

Az Év Békési Sportolója címet Fekécs 
Sámuel súlyemelő, Juhos István ököl-
vívó és Laczó Dániel kenuversenyző ve-
hette át.
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Békés Városban április 8-án 16 szavazókörben zajlott le a választás, 
zökkenőmentesen. A szavazókörök reggel 6.00 órakor nyitottak ki és 
este 19.00 órakor bezártak. Napközben sem történt rendkívüli ese-
mény, a választási bizottsághoz Békésről kifogás nem érkezett.

Békés 02 választókerülethez összesen 18 település tartozik, így ösz-
szesen 97 szavazókörben zajlott a választás.

Az egyéni választókerületi választás eredménye a 97 db szavazóköri 
jegyzőkönyv alapján elkészült, a választás eredményes volt.

A megválasztott képviselő:  
Dankó Béla FIDESZ-KDNP.

Békés 02 választókerületben:
• a választópolgárok száma összesen (mely tartalmazza az átjelent-

kezett és a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgáro-
kat is) 72 214 fő.

• a szavazó választópolgárok száma összesen: 47 395 fő, 65,63 %.
• érvényes szavazólapok száma összesen: 46 632 db.
• a megválasztott képviselő: Dankó Béla FIDESZ-KDNP jelöltjére le-

adott érvényes szavazatok száma összesen: 24 247, a szavazatok 
51,99 %-a.

• a második helyen legtöbb szavazatot a JOBBIK jelöltje Samu Tamás 
Gergő kapta, összesen 13 707 szavazatot, 29,39 %.

Békés város összesített eredményei (16 szavazókör)
• a választópolgárok száma összesen (mely tartalmazza az átjelent-

kezett és a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgáro-
kat is) 17 987 fő.

• a szavazó választópolgárok száma összesen: 12 434 fő, 69,12 %.
• érvényes szavazólapok száma összesen: 12 244 db.
• a megválasztott képviselő: Dankó Béla FIDESZ-KDNP jelöltjére le-

adott érvényes szavazatok száma összesen: 6524, a szavazatok 
53,28 %-a.

• a második helyen legtöbb szavazatot a JOBBIK jelöltje Samu Tamás 
Gergő kapta, összesen 3435 szavazatot, 28,05 %.
Az alábbiakban közöljük tájékoztató jelleggel Békés város 16 szava-

zókörében, szavazókörönként az első három jelöltre leadott szavaza-
tokat.

Békés városban a 11. számú szavazókör (Idősek Klubja, Szarvasi u. 
40/1) volt a kijelölt szavazókör. Ez azt jelenti, hogy ide kerültek vissza a 
külképviseleten leadott szavazatok és az átjelentkezett választópolgá-
rok szavazatai is, mely összesen 2339 db volt. Ebben a szavazókörben 
a választás napján megjelent választópolgárok száma összesen 530 fő 
volt, így itt összesen 2869 szavazat került megszámolásra. A mellékelt 
táblázatban ezért szerepel a többi szavazókörtől eltérő – magas számú 
– szavazat a jelölteknél.

További adatok a valasztas.hu honlapon megtalálhatók.

TÁJÉKOZTATÓ
A 2018. ÁPRILIS 8-ÁN MEGTARTOTT ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSRÓL

1. sz. szavazókör – Csallóközi u. 40. Idősek Klubja
Dankó Béla – FIDESZ-KDNP  425
Samu Tamás Gergő – JOBBIK  197
Bencsik Mihály – LMP  23
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  42

2. sz. szavazókör- Farkas Gyula u. 2. Szociális Otthon
Dankó Béla – FIDESZ-KDNP  331
Samu Tamás Gergő – JOBBIK  151
Dr. Kondé Gábor – DK  31
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  72

3. sz. szavazókör – Rákóczi u. 8. Karacs Teréz Ált. Isk.
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  397
Samu Tamás Gergő JOBBIK  225
Dr. Kondé Gábor – DK  60
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  38

4. sz. szavazókör – Rákóczi u. 8. Karacs Teréz Általános Iskola
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  428
Samu Tamás Gergő JOBBIK  205
Bencsik Mihály LMP  56
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  49

5. sz. szavazókör - Petőfi u. 1. Zeneiskola
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  422
Samu Tamás Gergő JOBBIK  175
Oláhné Seres Tímea DEMOKRATA P.  65
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  68

6. sz. szavazókör – Dózsa u. 36. Idősek Klubja
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  501
Samu Tamás Gergő JOBBIK  189
Dr. Kondé Gábor – DK  46
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  54

7. sz. szavazókör – József A. u. 12. Dr Hepp Ferenc Általános Iskola
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  317
Samu Tamás Gergő JOBBIK  149
Dr. Kondé Gábor – DK  47
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  60

8. sz. szavazókör – József A. u. 12. Dr Hepp Ferenc Általános Iskola
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  397
Samu Tamás Gergő JOBBIK  225
Bencsik Mihály LMP  60
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  38

9. sz. szavazókör – Csabai u. 30. Óvoda
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  343
Samu Tamás Gergő JOBBIK  171
Dr. Kondé Gábor – DK  61
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  51

10. sz. szavazókör – Hunyadi tér 1/1. Óvoda
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  329
Samu Tamás Gergő JOBBIK  104
Ásós Tibor MCP  43
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  71

11. sz. szavazókör – Szarvasi út 40/1. Idősek Klubja
(A külképviseleten leadott szavazatok és az átjelentkezett választópolgárok szavazataival számolt eredmény)
Samu Tamás Gergő JOBBIK  

 1190
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  

 1016
Bencsik Mihály – LMP  268
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  360

12. sz. szavazókör – Móricz Zs. u. 44. Óvoda
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  338
Samu Tamás Gergő JOBBIK  107
Ásós Tibor MCP  42
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  55

13. sz. szavazókör – Jantyik Mátyás u. 21-25. Eötvös József Ált. Iskola
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  337
Samu Tamás Gergő JOBBIK  145
Bencsik Mihály – LMP  61
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  69

14. sz. szavazókör – Jantyik Mátyás u. 21-25. Eötvös József Ált. Iskola
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  337
Samu Tamás Gergő JOBBIK  145
Dr. Kondé Gábor – DK  61
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  69

15. sz. szavazókör – Bocskai u. 18. Vadászház
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  349
Samu Tamás Gergő JOBBIK  105
Ásós Tibor MCP  29
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  62

16. sz. szavazókör
Dankó Béla FIDESZ-KDNP  277
Ásós Tibor MCP  109
Samu Tamás Gergő JOBBIK  47
Többi jelöltre leadott szavazat össz.  31
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Csemetefákkal frissül 
az Élővíz-csatorna partja

Békés város, azon belül pedig az Erzsé-
bet-liget egyik meghatározó tájeleme az 
Élővíz csatorna két partján húzódó fűzfa-
sor (Salix alba ’Tristis’). A közel száz éves 
faegyedek felülvizsgálata indokolt volt az 
évek óta tartó, elöregedett, száraz ágak 
nagymértékű hullása miatt. A város főker-
tésze külső szemrevételezést tartott a na-
pokban. A vizsgálatból kiderült, hogy az ál-
lomány kiöregedett. Az időskori kártevők, 
mint a hőscincér, hangya és szarvasbogár 
kártétele már a kéreg felületén is szem-
betűnő. Az élővilág körforgása révén a 
rovarok és bogarak odavonzzák a fakopán-
csokat is, melyek utánuk kutatva odvakat 
alakítanak ki, ez pedig növeli a fák baleset-
veszélyességét. A károsító tevékenységek 
mellett a viharok okozta természeti erők 
komoly sérülést okoznak a koronaszerke-
zetben, így a csonkolt, megdőlt fák foko-
zottan veszélyesek. Sajnos ekkora mértékű 
kártételt szenvedett faegyedeknél az élet 
és vagyonbiztonságot figyelembe véve a 
védekezésre már nincs mód és lehetőség.

A főkertész által megvizsgált, Fábián-híd 
és a 470-es számú főút közti szakaszon 
húzódó fasoron a sürgős beavatkozást 
igénylő egyedek zöld színű festékkel lettek 
kijelölve.

A ligetben a nagy forgalomra való tekin-
tettel – étterem, játszótér, sétány – elen-
gedhetetlen ezeknek a fáknak az eltávolí-
tása. Pótlásukra az önkormányzat a lehető 
legkifejlettebb - előzőekhez hasonlóan - 
szomorúfűz csemetéket ültet, hiszen a kö-
zösség számára kiemelten fontos, jelentős 
tájidentitással bíró területről van szó. A kis-
fák védelme mindenki érdeke, hogy a jövő 
generációi is élvezhessék az élővíz partjá-
nak egyedi légkörét.

Rekreációs támogatás

Tájékoztatás gázfogyasztás-növekedés 
finanszírozását segítő juttatásról

Az elmúlt évhez hasonlóan, rekreációs 
támogatásként a 60. életévét betöltött, 
békési lakóhelyű személyek továbbra is 
évente két fürdő- és uszodabérletet igé-
nyelhetnek, amely felhasználható 2x20 
alkalommal a fürdő egész területén (uszo-
da, gyógyvíz). A rekreációs támogatás ak-
kor nyújtható, ha a kérelmező jövedelme 
nem haladja meg a havi nettó 256.500 fo-
rintot. A kérelem előterjesztésekor a jöve-
delmet a következő iratokkal kell igazolni:
– nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő kérelmező esetén a Nyugdíj-
folyósító Igazgatóság által kiállított, a 
megállapított ellátás összegéről szóló 
igazolást,

– amennyiben az igénylő munkavi-
szonyban áll, a kérelem benyújtást 
megelőző hónap nettó jövedelméről 

szóló, munkáltató által kiállított igazo-
lással, vagy

– amennyiben az illető vállalkozó: a le-
zárt adóévről származó jövedelem 
adóhatóság által kiadott igazolásával, 
illetve a le nem zárt időszakra vonat-
kozóan könyvelői igazolással, vagy a 
vállalkozó nyilatkozatával, vagy

– amennyiben az igénylő munkanélküli, 
az állami foglalkozási szerv által kiállí-
tott igazolással.

A bérlet a jogosultságot megállapító 
jogerős határozat bemutatásával, a ha-
tározat jogerőre emelkedését követő 
egy hónapon belül vehető át az uszodá-
ban és/vagy a fürdőben. Fontos! A 20 al-
kalomra szóló bérletek fél évig érvénye-
sek, ezen időszak alatt vehető igénybe a 
bérlet. 

Magyarország Kormánya a 2018. már-
cius hó 8. napján kihirdetett rendeleté-
ben döntött arról, hogy a földgázellá-
tásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint 
egyetemes szolgáltatóval egyetemes 
szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági 
fogyasztók a téli fogyasztási időszakban 
bekövetkező fogyasztásnövekedés finan-
szírozását segítő juttatásra jogosultak, 
12.000 Forint összegben. Ezen intézke-
dés a későbbiekben kiterjesztésre került 
• a távhőszolgáltatást igénybe vevőkre,
• a települési önkormányzatok által szo-

ciális célú tüzelőanyagban részesültek-
re (5.000 fő lakosságszám alatti telepü-
lések igényelhették), illetve 

• a gázhálózattal nem rendelkező telepü-

lések háztartásaira (amely települések 
a Kormányhatározatban tételesen fel 
vannak sorolva).
A Békés város közigazgatási területén 

gázszolgáltatással nem rendelkező ház-
tartások sajnos egyik jogosulti körben 
sem szerepelnek. Amint bárminemű in-
tézkedés rájuk is kiterjed, arról a Békési 
Újságban, a www.bekesmatrix.hu és a 
www.bekesvaros.hu weboldalakon ér-
tesítést teszünk közzé.

Tájékoztatást nyújtunk továbbá, hogy 
valótlan tartalommal bír az internetes 
portálokon megjelent cikk, miszerint ala-
nyi jogon járó, lakásfelújításra fordítható 
2,5 millió Forint összegű támogatás igé-
nyelhető a települési önkormányzatnál.

Kamatmentes kölcsönnel alapozhatnak  
a helyi vállalkozók

Békés Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a 2018. évi költségvetésében 
elkülönített Vállalkozói Alap terhére a 
településen megvalósuló beruházások 
támogatására. A pályázat keretében az 
önkormányzat kamatmentes kölcsönt 
nyújt egyéni vállalkozók, őstermelők illet-

ve gazdasági társaságok részére. A rész-
letes pályázati kiírás letölthető a www.
bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehető 
a Polgármesteri Hivatal 35. számú irodá-
jában. 

A pályázatok beadásának határideje: 
2018. június 8.
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Békési Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: hatá-

rozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Bé-

kés, Petőfi utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírása-

iról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkö-
rök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, tele-
pülés-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:

Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tar-
tozó településfejlesztési és-rendezési, valamint 
településüzemeltetési feladatok, ezen belül: vá-
rosüzemeltetési feladatok, különösen épületek, 
építmények és/vagy út, járda, parkoló, közterüle-
tek építésének, felújításának, karbantartásának 
koordinálása, dokumentálása, munkaterületek 
átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvé-
teli eljárásokon való részvétel, használatbavételi/
forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, 
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi 
rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, műszaki középiskolai 

végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, kör-
nyezetgazdálkodási szakképesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Szakirányú felsőfokú képesítés,

• Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgár-

mesteri Hivatal címére történő megküldésé-
vel (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: SZIK 91/2018. , va-
lamint a munkakör megnevezését: Városüze-
meltetési ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 

módja, rendje: A döntéshozó fenntartja magá-
nak a visszavonás, valamint a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:
• Békés Megyei Hírlap - 2018. április 21.
• www.bekesmatrix.hu - 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő 
kikötésével jön létre. Békés Város Önkormány-
zat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.02.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a 
Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztiszt-
viselők illetmény alapja: 50.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

2018 | 04 | 20
Békés Városi Kecskeméti Gábor  
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY, 
KÖZEL 60 FÉLE FOGLALKOZÁS

„A kultúra mindenkié! Gyermek és ifjúsági 
kulturális, nem formális, informális fejlesztő 
programok Békés városában” címmel pályá-
zatot nyert a Békés Városi Kecskeméti Gá-
bor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ. 
A Széchenyi 2020 program keretében el-
nyert 24,82 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást hat nevelési-oktatási intézmény 
együttműködésével, 50 pedagógus bevoná-
sával kívánja felhasználni az intézmény.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretében kiírt Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért című fel-
hívására nyújtotta be támogatási kérelmét a 
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 
Sport és Turisztikai Központ. Az elnyert 24,82 
millió forint vissza nem térítendő támogatás 
olyan kompetencia fejlesztő, tehetséggon-
dozó, felzárkóztató programok megtartására 
nyújt lehetőséget két éven keresztül, amellyel 
tanítási órán kívüli kulturális élményt kívánnak 
nyújtani a gyerekeknek a projektbe bevont pe-
dagógusok. A program 2018. július 1-jén indul 
a projektgazda és további hat nevelési-oktatá-
si intézmény együttműködésével és legalább 
180 fő 7-24 éves kor közötti gyermek és 70 
fő óvodás vesz részt benne, akik közül sokan 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos hely-
zetűek. 2020. június 30-áig, a projekt zárásáig 
közel 60 féle foglalkozás és program várja a 
résztvevőket.
A pályázat célja az alsó tagozatos gyermekek 
számára a gyakorlatközpontúság szellemé-
ben vetélkedők, táborok, témanapok, heti és 
havi szakkörök megtartása az anyanyelvi, ter-
mészettudományos, esztétikai és kifejezőkés-
zség kompetenciák fejlesztése. A felső tago-
zatos tanulók esetében cél a kezdeményező 
képesség, a vállalkozói szellem, a helyismereti 
és környezetvédelmi témájú programok erősí-
tése, amelyek a már elsajátított tananyaghoz 
kapcsolódnak. A középiskolásoknál legfonto-
sabb az önismeret, a személyiség fejlesztés 
és a vállalkozói kompetencia fejlesztése. Az 
óvodásoknál a zene, a barkácsolás, a mozgás 
kap kiemelt szerepet.
A projektben együttműködést vállaltak a helyi 
kulturális központtal: Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola há-
rom intézményegysége - maga a székhely-
intézmény; az Alapfokú Művészeti Iskola és 
a Tarhosi Tagiskola. Ezen kívül a Reményhír 
Intézmény Eötvös József Általános Iskola; 
Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda és a 
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Isko-
la, Gimnázium és Kollégium.

További információ kérhető:
Túri Andrea igazgató tel.: +36 20-400-2339 

e-mail:bekesikultura@bekesikultura.hu

Békés Város Önkormányzata kiemelt fi-
gyelemmel kíséri a városban működő civil 
és sportszervezetek tevékenységét és lehe-
tőségeihez képest segíti őket. Ennek egyik 
elemeként Békés Város Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Békés városban működő 
civil szervezetek támogatására.

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
támogatás

A támogatás célja:
– a működéshez szükséges költségek támo-

gatására,
– a szervezet tevékenységi köréhez kapcsoló-

dó programok, rendezvények költségeinek 
támogatása,

– más pályáztató szervezethez benyújtott pá-
lyázat önrészének biztosítása.
A támogatásra fordítható pénzkeret: 

3.000.000,- Ft

Pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje: pályázni a kitöltött pályázati adatlap és 
a kötelezően csatolandó mellékletek beadá-
sával lehet. A pályázatot Békés Város Polgár-
mesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 
2.) kell benyújtani személyesen vagy postai 
úton úgy, hogy az legkésőbb 2018. május 31. 
napján beérkezzen. A borítékon kérjük jól 
láthatóan feltüntetni: „Civil Szervezetek Tá-
mogatása”

Döntéshozatal módja, határideje:  Békés 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Civil Tanács javaslatának figyelembe vételé-
vel, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
előzetes véleménye alapján a beadási határ-
időt követő soros testületi ülésén, legkésőbb 
60 napon belül dönt. 

Pályázati adatlap letölthető: a www.
bekesvaros.hu honlapról 

Idén is támogatja Békés város  
a civil szervezeteket

6. oldal 2018. áprilisVárosházi
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