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Képviselő-testületi ülésről

Az augusztus 26-i ülésen először elhangzott
tájékoztatóban szerepelt, hogy Békés Város
Onkormányzata csatlakozott az ingyenes isko
latej akcióhoz, melynek keretében az elmúlt
tanévben 1697 tanuló részesült a juttatásban
(napi 2 dl tej). Ez év szeptemberében, az újra
induló iskolatej akciót hasonló létszámmal és
feltételekkel támogatja városunk.

Augusztus 14-én Parlagfűmentesítési Ak
ciónapot szerveztek, amelynek keretében a
partncrszervezetekkel és a lakossággal közösen
allergiát okozó növények (parlagfű, fekete
üröm, libatop- és disznóparéj félék) irtására ke
rüli sor a város több területén.

Egyeztetés volt az elmúlt hónapban a Körö
sök Völgye Natúrpark Egyesület PEA pályáza
tával kapcsolatban. Az uniós pályázatokat ko
ordináló Irányító Hatóság tájékoztatása szerint,
a pályázatíró konzorcium szeptemberben meg
kezdi a pályázat kidolgozását. Békés esetében
85 millió forintról 115,5 millió forintra emel
kedett az elnyerhető forrás, amit a duzzasztónál
tervezett kishajó átemelő és csónakkikötő meg
építésére fordít a város, amennyiben nyer a pá
lyázat.

A testület a fő napirendi pontok előtt döntött
arról, hogy a~Különle
ges Mentőszolgálatnak a Petőfi u. 24. szám
alatt biztosít helyet. A békésen működő civil
szervezet térítésmentesen, rezsiköltség vállalása
mellett használhatja a helységet.

A fő napirendi pontok közül először az ön
kormányzat 1. félévi költségvetését tekintették
at.

Elfogadták a városközpont építési szabályza
tát, módosították a helyi értékek védelméről
szóló önkormányzati rendeletet is. 2008-ig szól
az az Egészségügyi Szakmai program, amely
elemzi a terület szakmai jellemzőit, meghatá
rozza a szükséges fejlesztéseket. ‘

A testület megtárgyalta a helyi hulladékgaz
dálkodási tervet is. Ez választ ad az elkövetke
zendő évek hulladékgazdálkOdási prioritásainak
meghatározására, a szükséges feladatok komp
lex rendszerben való kezelésére: A képviselő
testület által tárgyalt, 4 fő napirendi pontról
részletesebben a következő Városházi Króniká’
ban tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Az egyéb előterjesztések között módosították
a helyi zajvédelmi rendeletet. A Széchenyi tér 4.
szám alatti pincehelységet, a volt „Kazamatát” a
Városi Művelődési Központ fogja a jövőben
működtetni. A pince közösségi programoknak,
szolgáltatásoknak ad helyet a jövőben. A pontos
tevékenységek megtervezése, annak kialakítása
a következő időszakban kerül meghatározásra.

A testület a helyi állattartási rendelet-
tervezetet, mint társadalmi vitára alkalmas elő
tetjesztést elfogadta. Ez alapján a tervezetet
megküldik az érintett szervezeteknek, intézmé
nyeknek, szakhatóságoknak, hogy fejtsék ki
véleményüket, javaslataikat a rendelettel kap
csolatban.

A testület többek között tárgyalt a fürdő ter
málkútjának gyógyvízzé minősítéséről is. A
szükséges eljárás lefolytatása 3 millió 600 ezer
forintba kerül, anhely összeget a testület biztosít
a minősítési eljáráshoz.

BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI IIÍRAÖÓJA
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Civil szervezetek támogatása

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a civil szervezetek 2004. évi önkormányzati
támogatásáról. Idén 2 millió 221 ezer forint áll rendelkezésre ilyen célra. amelyből I millió
917 ezer forintot ítéltek oda. a Civil Kerekasztal javaslata alapján. A fennmaradó összegre
szeptember végéig tesz javaslatot a Kerekasztal.

A testület döntött még a civil szervezetek új támogatási elveiről is. amelyet részletesen a
következő számunkban ismertetünk.

Önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek:

Óvodai aIapítván~ok:
A játékos, tevékenység, gazdag óvodai
életért Alapítványt a Baky utcai óvodában
öltözőszekrények cseréjére fordítják a
támogatást. Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

A Korona úti Óvoda Gyennekciért
Alapítvány: a Korona utcai óvodában vitorlás
formájú mászókát készíttetnek. Megítélt
összeg: 30.000.-Ft.

Békési Gyermekmosoly Alapítvány: a
Végvári Ovodában (Nevelő u. I.) új bútorokra
és hiányzó padlózat felújítására kérték a
támogatást. Megítélt összeg: 30.000.-Ft.

Epreskerti Óvoda Gyermckeiért
Alapítvány: új fejlesztő játékokat vásárolnak.
Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

Ótemető úti Óvoda Gyermekciért
Alapítvány: Új eszközöket vásárolnak.
Megítélt összeg: 30.000.-Ft.

Teleky úti Óvoda Gyerniekeiért Alapítvány:
udvari gyermek zuhanyzó kialakítására
igényeltek támogatást. Megítélt összeg:
30.000.-Ft.

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó
Gyermekciért Alapítvány: a Csabai utca 30.
szám alatti intézmény alapítványa udvari
ivókút kialakítására, fából készült játékok
korszerűsítésére kért anyagi forrást. Megítélt
összeg: 30.000.-Ft.

Jantyik utcai Óvoda Gyermekciért
Alapítv~ny: udvari játékok fejlesztésére
szeretnék fordítani a kapott pénz. Megítélt
összeg: 40.000.-Ft.

Iskolai szervezetek:
Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány: a

színházbérletek. jutalonikönyvek vásárlására.
Illetve ünnepségek. programok lebonyolítására
használja fel a támogatást. Megítélt összeg:
30.000.-Ft.

Békési Nebulók Alapítvány: az Eötvös József
Altalános Iskolában működő szervezet
tanulmányi kiránduláshoz kért segítséget.
Megítélt összeg: 30.000.-Ft.

Általános Iskola
Alapítvány:

. támogatá5ára~
belépöjegyek

a támogatást. Megítélt

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány:
középiskolai tanulók külföldi tanulmányutjaira.
kimagasló eredményeket elérő tanulók
jutalmazására. lehetőség szerint kollégiumi
eszközök fejlesztésére fordítja bevételeit az
alapítvány. Megítélt összeg: 25.000.-Ft.

Szakképzésért Alapítvány: a mezőgazdasági
szakiskolában működő szervezet az oktatás
színvonalának emelését szolgáló eszközök
beszerzéséhez kért anyagi segítséget. Megítélt
összeg: 25.000.-Ft.

Hunyadi János Cserkészcsapat az Eötvös
József Altalános Iskolában működő
cserkészcsapat egyen-ingek vásárlásához,
táhorozáshoz kért támogatást. Megítélt összeg:
26.000.-Ft.

Diákjainkért Alapítvány: a Karacs Teréz
Altalános Iskolában működő szervezet célja, a
tanulók egészséges életmódra nevelése,
rendezvények szervezése, kiemelkedő tanulók
segítése. Megítélt összeg: 30.000.-Ft.

Dr. Hepp Ferenc
Gyermekeiért
osztálykirándulások
jutalomkönyvek.
finanszírozására kérték
összeg: 41.000.-Ft.

speciális szakiskolában működő Szervezet
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Ft.

Ft.

35.000.-Ft.

Mezőgazdasági szervezetek:
Biokultúra Egyesület Békési
Csoportja: a városban és környékén a

~fjúsági szervezet:
Diákönkormányzatok Békési Szövetsége: az
diákönkormányzat működési költségeire
nyújtott be támogatási kérelmet. Megítélt
összeg: 50.000.-Ft.

Kulturális szervezetek:
Alapítvány a megújuló Tarhosért: a Békés
tarhosi Baráti Kör, Zenei Napokkal
kapcsolatos feladataira, illetve az anyanyelvi
tanári továbbképző tábor megrendezéséhez
kért hozzájárulást. Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

Békés-tarhosi Baráti Kör: a Békés-tarhosi
Zenei Napok egész évben folyó előkészítő
munkáinak költségeire kérte a támogatást.
Megítélt összeg: 50.000.-Ft.

Békési Könyvtárért Alapítvány: új könyvek,
hanglemezek, videókazetták vásárlására
fordítja az összeget. Megítélt összeg: 40.000.-

Békési Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány: a Zeneiskola csoportjainak
fellépéseire kérte a támogatását. Megítélt
összeg: 50.000.-Ft.

Díszítőművészeti Ko . a hímző szakkör
alapanyagok vásárlására, szakkiállításokra
történő útiköltségekre kérte a támogatást.
Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

Békési Múzeumbarátok Köre: működési
költségekre, tanulmányutakra fordítják az
odaitélt támogatást. Megítélt összeg: 40.000.-

Egészségügyi, szociális szervezetek:
Alkoholmentes Szabadidő Klub: alapvető
céljuk az alkoholmentes életre való törekvés
segítése. A támogatást közösségi programok
megvalósítására, országos találkozókon való
részvételre kívánják fordítani. Megítélt összeg:

Békési Cukorbeteg Életmód Egyesület:
szakorvosok által tartott előadásokra, szakmai
rendezvényeken való részvételre kérték a
támogatást. Megítélt összeg: 80.000.-Ft.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum:
felvilágosító programok, megelőzést szolgáló
képzések megtartására használják fel a
támogatást. Megítélt összeg: 80.000.-Ft.

Hajnalcsillag Nagyesaládos Egyesület: a
több mint 200 taggal rendelkező szervezet
kulturált szórakozást, tartalmas időtöltést
biztosító programokhoz kérte a támogatást.
Megítélt összeg: 55.000.-Ft.

Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete:
szeretetakciókra, véradók megbecsülésére,
ifjúsági versenyek támogatására kérte az
összeget. Megítélt összeg: 35.000.-Ft.

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének Békési Csoportja:
kirándulásokon, rendezvényeken való
részvételhez kérték az anyagi segítséget.
Megítélt összeg: 70.000.-Ft.

Mozgáskorlátozottak Békési Városi
Egyesülete: az egyesület működéséhez kértek
támogatást. Megítélt összeg: 30.000.Ft.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének Helyi Szervezete:
klubfoglalkozások szervezésére használják fel
az összeget, amely a sorstársak kulturális,
művelődési és tájékozódási igényeit is
kielégítik. Megítélt összeg: 25.000.-Ft.

Rehabilitációs Klub: a pszichiátriai betegek
számára létrehozott klub sporteszközök
beszerzéséhez kért támogatást. Megítélt
összeg: 35.000.-Ft.

Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző
Egyesülete: a már nem aktív véradók
összefogása, életük figyelemmel kísérése az
egyesület célja. Működésük költségeire
fordítják a kapott összeget. Megítélt összeg.
25.000.-Ft.

„KAPOCS” Rákbetegek Országos
Szövetsége: immunerősítők, táplálék
kiegészítők beszerzésére fordítják a
támogatást. Megítélt összeg. 50.000-Ft.

MentáHiigiénés Egyesület: helyi lakosok
egészségmegőrző, prevenciós kiubjainak
működtetésére, és városi civil szervezetek
vezetőinek képességfej lesztő tréningjének
megvalósítására kértek támogatást. Megítélt
összeg: 60.000.-Ft.

Helyi
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biotermesztéssel, környezetvédelemmel
kapcsolatos ismeretterjesztést, biotermesztést
végeznek. Megítélt összeg: 60.000.-Ft.

Békési Kertharát Kör: kertművelés
magasabb szintű elsajátítására, működési
költségekre, kertészeti ismeretekről
tájékoztatók megtartására kértek támogatást.
Megítélt összeg: 80.000.-Ft.

igényelték a támogatást. Megítélt összeg:
30.000.-Ft.

Tanügyi Dolgozók Alapítványa:
kirándulásokhoz, foglalkozások, előadásokhoz
megtartásához kérték az összeget. Megítélt
összeg: 25.000.-Ft.

Békési Idősekért Alapítvány: rászoruló idős,
rokkant, beteg emberek segítésére, élelmiszer-
csomagok vásárlására fordítják a támogatást.
Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

Nőkhib (BÖTYE): természetjáráshoz,
kirándulásokhoz, életviteli előadások
szervezéséhez kértek támogatást. Megítélt
összeg: 25.000.-Ft.

Egyéb szervezetek:
Békési Civil Szervezetek Egyesülete: a városi
civil szervezetek érdekképviseletével,
tájékoztatással, pályázatok készítésével is
foglalkozó egyesület működési költségekre
kért támogatást. Megítélt összeg: 65.000.-Ft.

Hazáért és Hjúságért Egyesület: súlyos
fogyatékkal élő gyermek segítésére, i~úsági és

Vasas Szövetség Nyugdíjas Tagozata: egyéb programok szervezésére fordítják a
megyei találkozón való részvételre, programok támogatást. Megítélt összeg. 15.000.-Ft.
szervezésére és működési költségek fedez~tére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Békés Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. évre ezennel kiirja
a Barsa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók ős
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

is
A) Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a Felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben (kivéve a
katonai és a rendészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek
részt.

~em!
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők new
részesülhetnek Bursa ösztöndíjban, mivel ők tanulói jogviszonyban és nem hallgatói

Nyugdíjas szervezetek:
Békés Városi Nyugdíjas Erdekvédelmi
Egyesület: a szociális ellátással,
érdekvédelemmel foglalkozi szervezet
tapasztalatszerző kirándulások, rendezvények
megtartásához kért költség-hozzájárulást.
Megítélt összeg: 90.000.-Ft.

Békési Kosárfonók Nyugdíjas Kiubja:
összejövetelek, előadások lebonyolításához
kértek támogatást. Megítélt összeg: 40.000.-Ft.

Békési Nyugdíjasok Egyesülete: az 1966. óta
működő szervezet találkozók, programok
megrendezéséhez kérte az önkormányzati
forrást. Megítélt összeg. 80.000.-Ft.
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‘ jogviszonyban vesznek részt a képzésben, így utánuk a képző intézmény tanulói normatívában és
nem a Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi forrásául szolgáló hallgatói normatívában részesül.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2004. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdö
hallgatók is.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításánal’
feltétele, hogy a 2004/2005. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

. Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsőoktatási intézményben hallgatói
jogviszonya van, pályázatában feltétlenül CSAK azt az intézményt/kartlszakot jelölje meg,
ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt. Ez ugyanis az ösztöndíj
folyósításának alapfeltétele.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2004/2005. tanév II. féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,

államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynelt
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az

esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A
határozat csak a meghozataláwkövető tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázat kötelező melléklete a Polgármesteri Hivatalban, továbbá az Interneten a
http://www.bursa.hu cím alatt hozzáférhető, a felsőoktatási intézmény által kitöltendő Igazolás
formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja, hogy a pályázó a fentiekben
meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt.

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, bogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi
jogviszonyáról a OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztálya ‚ illetve az önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.

A települési önkormányzat saját maga bírálja cl a beérkezett pályázatok~it.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztőndíjasok listáit 2002. november

24-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza űyilvánosságra.
A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

B) Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok Számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos
szociális helyzetű fiatalok (a 2004/2005. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2005/2006. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem
állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első
alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerü felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézménybe felvételt
nyernek és tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben ténylegesen megkezdik.

~em!
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők számára
nem folyósítható Bursa ösztöndíj, mivel utánuk a képző intézmény tanulói normatívában és nem
a Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi forrásául szolgáló hallgatói normatívában részesül.
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A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek ~~rsa_támogatásb2U a
rcndvédelmi és katonai fekőoktatási intézmények hallgatói.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2005/2006. tanév 1. féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra1 amelyekben a pályázó beiratkozott,

államilag finanszírOzOtt hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális ~ászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgá~a. Az

önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti
felülvizsgálatánál az ~nkormányzattal nem működik együtt.

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az
esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndijat közvetlen adó- és TB járutékfízetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozataláhoZ.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő
felvételi Vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda a Felsőoktatási Pályázatok
Irodájának. illetőleg az önkormányzat(0k) számára tájékoztatást nyújtson.

A pályázó írásban köteles 2005.augusztus 31-ig az OM AlapkeZelő Felsőoktatási Pályázatok
Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2005/2006. tanévben melyik felsőoktatási intézményben (az
intézmény, kar és szaklszakpár teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi meg tanulmányait.
Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíi folyósításából kizárható.

Amennyiben a ‘B’ típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik ‘A’ típusú ösztöndíjra, “B’ típusú ösztöndíját automatikusan
elveszti.

A települési önkormányzat saját maga bírálja cl a beérkezett pályázatokat.
A települési ~~kormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2004. november

20-ig az ~nkormányzat ~irdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó a települési ~nkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

ALTALANOS TUDNIVALÓK

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.

A szociális rászorultság mértékét Békés Város Önkormányzata az öregségi nyugdíjmunimum
összegének 120 %-ában (2004-ben-ben 27.840 Ft) állapította meg,

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon
kötelesek benyújtani.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi
okiratokat kell csatolnia:

j~~~~eicsnnyihttkozat a pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelméről.

A pályázati nyomtatványol’ átvételének és leadásának helye: Békés Város
Polgármesteri Hivatala Infiormáció, 30. és 37. sz. iroda

A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22,
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Meghívó a Békési Víziközmű Társ~dat
közgyűlésére

Helye: Békés, Polgármesteri Hivatal
nagyterme (Békés. Petőfi u. 2.. I emelet)
Ideje: 2004. szeptember 15. (szerda),
14,00 óra

~endek:
1.) Az Elszámolási Bizottság elnökének

beszámolója az elszámolási eljárásról.
Előadó: Nagy József

2.) Az Ellenőrző Bizottság elnökének
beszámolója a 2003. január 03.
október 15. időszakról szóló, valamint
a zárómérleg. záróleltár, és az
Elszámoló Bizottság munkájának
felülvizsgálatáról.
Előadó: Jakucs Mátyás

3.) Az előterjesztett mérlegek elfogadása.

4.) Felmcntvények megadása a még
működő szerveknek.

Októberben újabb útaszfaltozásokra
kerül sor. Az érintett utcák:

- Akácfa utca
- Révész utca
- Vasút sor
- Szamos utca
- Jégverem utca
- Deák utca
- Szélmalom,utca
- Babilon sor
- Csokonai utca
- Ek utca

5.) Az Elszámoló-eljárás befejezettnek
nyilvánitása, és egyúttal a Társulat
megszűnésének kimondása.

Békés, 2004. augusztus 25.
Nagy József sk.

Elszámoló Bizottság elnöke

Záradék: .

Tájékoztatom a meghívott érdekelteket,
hogy a közgyűlés határozatképtelensége
esetén, a megismételt közgyűlés
változatlan helyen és napirendi pontokkal
2004. szeptember 15-én, 14 óra 30 perckor
kerül megtartásra. A megismételt
közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes.
Kérem szíves megjelenését és
közreműködését a Társulat munkájában.

Békés, 2004. augusztus 25.
Nagy József sk.

Elszámolási Bizottság elnöke

- Gyékény utca
- Kölcsey utca
- Tompa utca
- Bercsényi utca.

Kérjük az érintett utcák lakóit. hogy ha
a közeljövőben víz-, gáz-, áram-,
telefonbekötéseket terveztek, akkor ezt
kezdjék el mihamarabb. Az érintett
szolgáltató fele jelezzék szándékukat. Az
aszfaltozási munkák megkezdése előtt
elvégzett közműbekötések már nem
rongálják meg az Új aszfaltburkolatot.

Áldozatvédelmi Iroda

Az Áldozatvédelmi Irodában havonta
egy alkalommal tartanak szakemberek
fogadóórát a Polgármesteri Hivatal Petöti
u. 4. szám alatti épületében.

Az áldozatvédclem célja. hogy
valamely bűncselekmény során áldozattá
vált emberrel törődjünk, segítsük

átvészelni az áldozattá válás kritikus
időszakát és enyhítsük a cselekmény
követkézményeinek negatív hatását.

2004. szeptember 15-én, szerdán 17,00
— 18,00 óra között Dr. Baji Mihály
alfegyző várja a tanácsot kérőket, jogi

Újabb útaszfaltozások

ügyekben.
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HÁROM VÁROS KEHÉKPÁRTURA

2004. SZEPTEMBER 18.-ÁN, SZOMBATON
Békéscsaba, Gyula, Békés lakói, ifjúsága ismét

együtt kerekezhet!

A békési résztvevőknek gyülekező a Kettős.-Körös híd tarhosi
oldalánáL Indulás: 9,15 óra.

Útvonal: a Kettős-Körös jobb parti töltésén a dobozi hídig. Itt
találkozás a békésesabai, gyulai kerekesekkel, majd irány a dánfoki

Ifjúsági Tábor.

A táborban kézniűves játékok, illetve ismét értékes tombolasórsolás
várja a résztvevőket!

A tombolajegyeket minden résztvevő a kerékpártúra rajtja után kapja
meg.

‚4 kerékpár/órán minden résztvevő sajátfelelőségére indul. Kérünk mindet: résztvevőt, hogy
üzem biz/os, megbízható kerélcpárokkal induljanak cl a túrán!

Anyakönyvi hírek

Házasságot kótöuek: Szatmári Éva és Samu Viktória és Szilágyi Attila; Molnár Mónika
Csaba; Kindli Agnes és Somoskői László Erzsébet és Durkó Norbert.
István; Guti Anita Magdolna és Csek László (Rovatunkban csak azok nevei szerepelnek,
Imre ; Vári Katalin és Balázs György Gábor; akik külön nyilatkozatban hozzájárultak a
Nagy Katalin és Nagy István Imre; D. Varga közléshez.)

XIV. NÉPI ÉPÍTÉSZETI TANÁCSKOZÁS

Szeptember 24-25-én bonyolítja Ic Az idei évben a ína~’ar népi építészet
városunk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi helyzete a határainkon túl témájával
Múzeummal közösen, az 1976. óta, kétévente foglalkoznak hazai és külföldi szakemberek.
megrendezésre kerülő programot.
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