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Az október 27-i soros testületi ülés kezde
tén tájékoztató hangzott cl az eltelt hónap fonto
sabb cseniényeiről. Októberben, immár 35. alka
lommal rendezték meg a Kállai Jenő Emlékver
senyt a Sportpályán. Á hagyományoknak megfe
lelően a város és Bélmegyer, Kamut, Murony,
Tarhos általános iskolásai mérték össze tudásu
k at atlétikai versenyszámokban, labdarúgásban
ás kézilabdában. A versenyt az Eötvös József
;-\ltalános Iskola csapata nyerte.

Az ausztráliai Perthben megrendezett ka
jak-kenu maraton világbajnokságon a békési
Kajak-Kenu Klub versenyzője Bak Adám egyes-
ben a kiváló 8. helyezést érte el.

A testületi ülés fő napirendi pontja a vá
rosban működő megyei önkormányzat által fenn
tartott intézmények beszámolója volt. Békésen 4
ilyen intézmény működik. A Hajnal István Idő
sek Otthona megyei intézmény, azonban az épü
letek a város tulajdonában vannak. Októberben
305 lakója volt a szociális otthonnak.

A Békés Megyei Egységes Gyógypedagó
giai Módszertani Intézetben, a Szánthó Albert
utcán, sokrétű, összetett munka folyik. Ovodai,
általános és középiskolai, valamint OKJ-s okta
tást végeznek, a pedagógiai szakszolgálat teendő
inek ellátása mellett. A Farkas Gyula Mezőgaz
dasági, Ipari Szakképző Iskola1 Gimnázium és
Kollégium szintén megyei fenntartású intéz
mény. Az iskola 7 helyen biztosít oktatást a vá
rosban, 954 tanuló részére. A Németh László
Középiskolai Kollégiumban 180 férőhely találha
tó, 2 épületben. mely épületek szintén városi
tulajdonban vannak. A széles körű, szakmai be-

számolók betekintést nyújtottak azintézmények
mindennapi életébe, a képvisclők tájékoztatást
kaptak az ott folyó szakmai munkáról, nehézsé
geikről, célkitűzéseikről.

Al egyéb előterjesztések között tárgyal
tak a november l-tol eletbe lepett uj kozigazga
tast torveny ~iatalybaFepesevel kapcsolatbs jog
harmonizációról. ‘A .törvéd~L~~’áItozás miatt he
lyi rendeletet kellett mÓdosítania a testülbtnek.

A képviselő-testület évente két alkalom
mal, tavasszal és ősszel felülvizsgálja az ön
kormányzati utak forgalmi rendjét. Ez megtör
tén a~elmúIt hónapban is, amely alapján a Kis-
pince’ utca — Kastély zug kereszteződésében
kell forgalmi rend változásra számítaniuk a
közeljövőben a közlekedőknek. Elsőbbségadás
kötelező tábla kerül kihelyezésre, amely~ a Kas
tély zug felől érkezőkre érvényes. A Városfej
lesztési és Környezetvédelmi Bízott~ág a Ma
gyar Közút Kht-val közösen fogja megvizsgálni
az Ády utcán~ a 7,5 tohnánál nagyobb
össz~m~gű’ tehetgépjárhiüvek forgalomkorlá
tozását.’ ‘

• A Körös Volán Rt. dércember 12-től Menet
rend változtatást tórvez. Az utasforgalmi’~actato
kon alapuló terve2etét ‘í K&ő~ Völán mtgküldte
önkotmányiatunktiák tájék&tatásul. A.zelképze
lés s~zerint a B~késösabárói’ Berettyóúj.faluba
l0,0Ó~k6r és Vis~zá l3,3’5~kor induió~járatokat
megszüntetik. A járat helyett másik 3 útvonalon
közlekedő busz menetrendje változik. Ezek közül
aBékésen is áthaladó Békéscsaba-Debrecen me
netrendszerinti járat indulási ideje változik. Ezen
járat Békéscsab4ról .1 0,45 helyett 10,30-kor in
dulna; Békés érintésével Debrecenbe.

‚ ‚

~r4~

L

BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYzÁTI ~HÍRA’DÓJA

/ 2005. NOVn’ÍgER VI1l.’É’4~FOLYAM 15. SzÁM
. “ - .

Képviselő-testületi~ . . .. ‘. -.‚ ‘ ‚ ‘:,,:.‘



A hosszúnak mondható őszi, kedvező
időjárásnak köszönhetően a kerti munkák még
november elején is folytathatók. Ezzel
kapcsolatban felhívjuk a lakosság figyelmét arra
a tényre, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint
hulladékok nyílt téri égetése ás háztartási
tüzelőberendezésben. történő’ égetése tilos!

Lakossági bejelentések alapján több
városrészben még a mostani időszakban is
előfordulnak közterületi tomb-, illetve
gazégetések. Ezek füstje környezetszennyező és
zavaró a környéken lakók számára. Ezeknek a

hulladékoknak csupán az összegyűjtésére kel!
ügyelnie az ingatlanok tulajdonosaiknak. Az
önkormányzat ingyenes lombzsákokat biztosít
az ingatlantulajdonosoknak a lomb, illetve
egyéb növényi részek elhelyezésére. A
lombzsákokat ingyenesen szállítják cl
szemétszállításkor, a többi hulladékkal együtt.

A zsákok átvehetők a Saubermacher
Hulladékgyűjtő Kft. Verseny u. 4. szám alatti
irodájában: Az ingyenes lombzsák biztosítása
végett kérjük a lakosokat, hogy ne égetéssel
semmisítsék meg p1. a lombleveleket.

Rágcsálómentesítés

A város patkánymentesség fenntartási
munkáit a flogár Mérnökség Bt. végzi. A
mérgek kihelyezési munkálatait november
második felében folytatják.

A patkányfertőzés bejelentését a
Polgármesteri Hivatal Információs Irodájában és

utcai benzinkúttal szembeni,
autómosó üzletében lehet

Az igényléseket 2005. november 14-ig
várják, illetve ezt követően is folyamatosan
lehet jelezni az igényeket.

Petőfi utcai fasorról

A Petőfi utcán található fasort
megközelítőleg 60-SO éve telepítették, amelyet
amerikai kőris, illetve hársfák alkotják a
széchenyi tér, illetve a Petőfi utca Malom
utcáig terjedő szakaszán.

A fák az elmúlt évtizedekben fokozott
környezeti terhelésnek voltak és vannak
jelenleg is kitéve. A nagy forgalom, valamint a
sokéves aszály nagyon megviselte a fákat
nemcsak Békésen, hanem ez a tendencia sajnos
jól megfigyelhető az egész megyében.

Az időjárási viszontagságok, illetve a
nagy gépjárműforgalom okozta terhelés miatt
megfigyelhető, hogy hamarabb kiszáradnak a

fasor fái. Ezen kívül az amerikai kőrisnek nem
megfelelő a térség klímája sem. Ezen
jelenségek következtében a fák
lombkoronáinak 70-100 %-a már elszáradt. A
balesetveszély elhárítása végett a fákat
kivágják, amelyet követ az Új fák telepítése.

Az új telepítésű fafajok kiválasztásánál
fő szempont volt, hogy környezettűrőek
legyenek, illetve alacsonyabb növésű, az utcai
légvezetékek miatt. A Széchenyi téren,
valamint a Petőfi utca Malom utcáig terjedő
szakaszán a munkálatokat a városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület végzi, a telepítésre pedig az
időjárás függvényében fog sor kerülni.

Gomhavizsgálat

A kedvező őszi időjárásra való tekintettel az ingyenes gombavizsgálat időtartalmát
meghosszabbitották, egészen november végéig.
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a Kossuth
egyállásos
megtenni.
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Békés Város Önkormányzata 3éves bérbeadásra meghirdeti aKaracg T u. 7. L 4. szám alatti, 58 .

m2-es. 2 szobás lakást.

Békés Város Önkormányzata értékesugésre meghirdeti a tulajdonát képező.

- Bekes Pay u II 1 3 szam alatti 3 szobas,

- Békés, Fáy u. 11. H. 12. számalatti 3 szobás komfortos lakásokat.

Részletes tájékoztató kérhető az ingatlanokról a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályán (Békés, Petőű ‚i. 2.), ügyfélfogadási időben.

Jclentkezésj határidő:
2005. november 18., péntek, 12.00 óra

Sportkomplexum közbeszerzési fázisban

Októberben megalakult az a Közbeszerzési
Bizottság, amely a Dánfokon megépülő
sportkomplexum beruházásával kapcsolatos
közbeszerzési eljárást készíti elő. Képviselők, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint egy
közbeszerzési szakértő cég alkotják a
bizottságot.

Mint ismeretes a dánfoki sportkomplexum
un. PPP konstrukcióban fog megvalósulni. Az
épületegyüttes kivitelezőjét közbeszerzési
eljárás során kelt kiválasztani, a magas
bekerülési költség miatt. A komplexum
közbeszerzése előminősítéses, tárgyalásos
eljárás.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta azt a
részvételi felhívást, amelyre a lehetséges

befektetők jelentkezhetnek. A kiírás főbb
birálati szempontjai között szerepel a műszaki.
gazdasági és személyi Feltételek biztosítása is.

A kiírásra érkezett pályázatok alapján
megtörténtiet a beruházásra való
alkalmasságuk elbírálása a jelentkezőknek,
ami az előminősítés. Ezt követi a tárgyalásos
része az eljárásnak, amikor a jelentkezőkkel
külön-külön tárgyal az önkormányzat. Ez
alapján tudja majd kiválasztani a bizottság,
valamint a képviselő-testület, hogy mely
beruházó építheti meg a sportkomplexumot.

A közelmúltban elfogadott kiírást a
Nemzeti Sporthivatal is jóváhagyja, ezután
jelenik meg a kiírás. Ezt követően az eljárás
75 napig tart.

Civilek figyelmébe

A Civil Kerekasztal javaslatára a képviselő
testulet dontese alapjan ez evtol valtozott a
városban működő civil szervezetek támbgatási
módja. A támogatási elveknek megfelelően,
többek között csak az a szervezet részesülhet
önkormányzati támogatásban, amelyek bírósági
bejegyzéssel rendelkeznek.

A városban működő civil szervezetek
figyelmét kívánjuk felhívni a jövő évi
önkormányzati támogatással kapcsolatos
feltételekre. Az idei év tapasztalatai alapján
íbntos felhívni az érintettek figyelmét arra,

hogy időben kezdjék meg, egy-egy civil
szervezet bírósági bejegyzését. Ameimyiben
eg~ szervezet nem bejegyzett, Úgy nem kaphat
önkormányzati támogatást.

A 2006. évi támogatások iránti kérelem
2006. január 15-ig adható le a Polgármesteri
Hivatalban. Az igénylés részletes feltételeit a
Városházi Krónika decemberi számából
ismerhetik meg részletesen. Felvilágosítás
kérhető a támogatással kapcsolatban a Civil
Szervezetek Házában is.

—
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A Békés Városi Családsegítő és
Gyermekjóléti. Szolgálat áhal működtetett
Hajléktalanok Atmeneti Szállója mellen, a
Farkas Gyula u. 3. szám alatt a
Hajléktalanok nappali melegedöjének
építése folyik. Az Európai Unió
társfinanszírozásával az Európa Terv
keretében megvalósuló beruházás a

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
Program (HEFOP) pályázatán nyert 22 nillió
205 620.- Ft-ot, míg a Saját erő mértéke I
millió 417 380.- Ft.

A beruházás befejezését követően
mintegy 20 hajléktalan ember veheti igénybe
2006. január 1-től a nappali ellátást és a
hozzá tartozó szolgáltatásokat.

KEF hírek

A városban működő helyi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a
közelmúltban megválasztotta a vezetőségi
tagokat. Elnökké Szűcs .Lajosnét, a Karaes
Teréz Altalános Iskola drogügyi
koordinátorát, társelnökké Varga Lászlót
önkormányzati képviselőt, titkárnak
Kovácsné Bimbó Zsuzsannát, vezetőségi
tagnak Izsó Hunort választották meg a KEF
tagok.

A fórum célul tűzte ki, hogy
munkájába minél szélesebb rétegben
bevonja a helyi intézmények képviselőit, az
egyházakat, kisebbségi önkormányzatokat
valamint pártoló tagként meghívja a Békés
városában működő vendéglátó helyeket
üzemeltető vállalkozókat.

A KEF az elmúlt két hónapban
kidolgozta saját Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint együttműködési

megállapodását a tagokat delegáló
intézményekkel.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
következő ülésére 2005. november 9-én
(szerda,) 14 órakor kerül sor a Polgármesteri
Hivatal nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.

. sz.). Meghívott előadó: dr. Rágyánszki
György az Igazságügyi Minisztérium
Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Békés Megyei Hivatalának
igazgatója, aki az „elterelés” intézményéről
fog beszélni. Az ülésen részt vesz Hosszú
Klári a budapesti Nemzeti Drogmegelőzései
Intézet munkatársa, KEF kapcsolattartó.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
rajzpályázatának eredményhirdetése 2005.
november 30-án, szerdán 17 órakor lesz a
Polgármesteri Hivatal nagytermében (Békés.
Petőfi u. 2. sz.).

„Drogmentes hely” — a Városi Rendőrkapitányság ajánlásával

A Rendőrség javaslata alapján Békés Város Képviselő-testülete a következő
szórakozóhelyeknek adományozta a „Drogmentes hely” címet:

- Borozó Zenebár (Széchenyi tér 6.)
- Ligctsarok (Jantyik M. ii. 18.)
- Frédi-Béni Kocsmája (Csabai Út)
- Zsinóros Vendéglő (Ady u.)
- Omnia Presszó (F’áy ii.)

. - Kanyar Söröző (Rákóczi ix.)

A „Drogmentes hely” akcióban részt vehet minden, Békésen működő szórakozóhely, amely
önkéntesen csatlakozik, jelentkezési lap kitöltésével. Erdeklődni lehet a Városi
Rendőrkapitányságon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.

1-•

Bővül a hajléktalan ellátás Békésen
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A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Allategészségügyi és Elelmiszer
ellenőrzési Főosztálya a madárinfluenzával
kapcsolatban az alábbi tájékoztatót tette közzé.

A H5NI altípusba tartozó A típusú
influenzavírus által okozott erősen patogén
madárintluenzának a vadon élő madarakról
haromt~ra és más, fogságban tartott madarakra
történő átvitele veszélyének csökkentésére
irányuló . egyes biológiai biztonsági
intézkedések a következők:

I. Az erősen patogén madárinfluenza
Magyarországgal szomszédos országokban
történt megállapítása a hazai
baromfiállományok fertőződésének
kockázatát fokozza.
Felhívják a baromfitartók, állatorvosok,
valamint mindazon személyek figyelmét,
akik baromfi őrzését, felügyeletét,
gondozását, ápolását, felvásárlását,
levágását végzik, az állategészségügyi
törvényben, az állategészségügyi
szabályzatban, valamint a madárinfluenza
és a Newcastle-betegség elleni
védekezésről szóló rendeletben foglalt,
haromfitartásra és a fertőző állatbetegségek
bejelentésére vonatkozó járványvédelmi
előírások szigorított betartására.

2. Az Európai Bizottság közvetlen hatályú,
2005. október 19-i 2005/734/ElK és az azt
módwító. 2005. október 21-i 2005/7451EK
határozatai az alábbi kiegészítő
járványvédelmi intézkedéseket
tartalmazzák.

3.
a. A házikacsa, liba illetve egyéb

vízibaromfi más baromfival vagy
Uogságban tartott madárral (Pl.
galambokkal) való érintkezését meg kell
akadályozni, ezért azok együtt, illetve egy
légtérben nem tarthatók.

h. Élő baromfi és eayéb madarak piacokra’
állatvásárokra, bemutatókra, kiállításokra
és egyéb kulturális rendezvényekre történő
szállítása tilos, ilyen állatok részvételével a
íenti kategóriákba tartozó rendezvény

Magyarország területén nem tartható. E
tilalom alól a FVM Allategészségügyi és
Elelmiszer-ellenőrzési Főosztálya egyedi
felmentést adhat, amennyiben az arra
felkért szakértők által elvégzett
koekázatbecslés eredménye kedvező.

c. A szabadon tartott baromfi és egyéb
madarak takarmányozását és itatását
fedett helyen kell megoldani. Amennyiben
a szabadtartású telepen a takarmányozásra
alkalmas fedett terület nem található, annak
legalább időszakos kialakításáról a lehető
legrövidebb időn belül gondoskodni kell.

d. Tilos azon felszíni vizek baromfi itatásra
történő felhasználása, melyet vadon elő
madarak látogatnak. Amennyiben az
ilyen víz itatásra törtnő felhasználása
elkerülhetetlen, a baromfi részére biztosított
vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas,
engedélyezett vegyszerrel kezelni kell.

e. Vadászat idején tilos az Anseriforrnes és
a Charadriiformes rendhez tartozó
madarak csalimadárként történő
felhasználása, kivéve, ha az Ilyen célú
felhasználást az illetékes Megyei
Allategészségügyi és Elelmiszer Ellenőrző
Allornás (a továbbiakban: állomás) az
Országos madárinfluenza monitoring
program céljából végzett mintagyűjtéssel
tevékenységhez engedélyezte.

f. Valamennyi, Magyarország területén
tartott vadmadár vadászatot legalább 24
órával a vadászat kezdete előtt be kell
jelenteni az illetékes állomás részére. aki a
teríték ellenőrzése illetve mintavétel
céljából hatósági állatorvost rendelhet ki.

g. Magyarország magas kockázatú területein a
vadászatra jogosultak valamennyi olhullva
talált vagy betegség gyanúja miatt kilőtt
vadmadárról haladéktalanul értesíteni
kötelesek a területileg illetékes hatósági
állatorvost. (A pontos terület behatárolás
megtekinthető a www.fvm.hu honlapon.
Békés és környéke nem tartozik a
veszélyeztetett területek közé.)

3. A fenti kiegészítő járványvédelmi
rendelkezések 20ú5. december 1-ig illetve a
fent nevezett határozatok módosutásáig
hatályosak

Városházi Krónika

Tájékoztató a madárinfluenzáról
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Az Európai Unió előírásainak
megfelelően 2005. nqyember 14. és 28. között
a KSH Gazdaságszerkezeti Összeírást ‘(GSZÖ
2005) bajt Végre.

A felvétel célja, hogy’átfogó képet adjon
az EU csatlakozás óta a magyar
mezőgazdáságban végbement szerkezeti
változásokról. A begyűjtött adatok
elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot
érintő uniós és hazai döntések
meghozatalához. megalapozzák a
vidékfej lesztés, az agrár-környezetvédelem,
illetve a fenntartható mezőgazdáság
stratégiájának kialakítását is.

A mezőgazdasági tevékenységet végző
gazdasági szervezetek megfigyelése teljes
körű. adatszolgáltatásuk postai úton történik.
Az egyéni gazdaságok esetében az összeírók
szernélye~inteijúk’ során töltik- ki ‘ a

KSH összeírás

kérdőiveket. Országosan mintegy 100 ezer
egyéni gazdaság megfigyelésére kerül sor a
2000. év áprilisában végrehajtott Altalános
Mezőgazdasági Osszeírás (AMÖ)
véletlenszerű kiválasztott körzeteiben.

Az összeírt adatok csak statisztikai
célokra használhatók és csak összesített
formában kerülnek közlésre. Senkinek sem
kell tehát attól tartania, hogy a közölt adatokat
bármilyen más, az adatszolgáltató érdekeit
sértő célra felhasználják. A KSH érdekelt
abban, hogy a személyiségi jogokat minden
adatgyűjtése során biztosítsa, hiszen ha
elvesztené az adatszolgáltatók bizalmát,
lehetetlenné válna a további adatgyűjtések
végrehajtása.

Az összeírással kapcsolatban bővebb
felvilágosítás kérhető a 06/80-204-629-es.
ingyencsen-hívható-zöldszámon;

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK

2005. NOVEMBER 12-ÉN,
SZOMBATON

14,00-17,00 óra között
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

ADVENT~ ASZTAU DÍSZEK KÉSZÍTÉSE

KÉZMŰVES FOGLAKOZÁ$R& VÁRJUK,
AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

Minden szükséges alapanyagot biztosítunk!

A programon való részvétel ingyenes!
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