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Képviseki-tesíük1i ülésről
Június 24—éji volt a Iegutó~U~ kc~a sclö—testületi
ülés. Az elmúlt hónap esemenyci között szerepelt,
bogy városunk adott otthon a Ill. [3ékcs Megyei
Múzeumi Juniálisnak, ahol többek között bemutat—
kozott a Magyar Nemzeti Galéria is.
Az elmúlt hónapban több, az önkot nányzat által
benyújtott pályázatot is elbíráltak. 800 ezer Forintos
támogatásban részesül a városa Könyvtárpártoló
Onkormányzat cím elnyerésével. A városi Kábító
szerügyi Egyeztető Fórum további niúködtetésére I
millió 200 ezer Forintot, parlagfű mentesitési mun—

;

:

kálatokra pedig 9 Fő foglalkoztatására nyert cl a
város vissza nem térítendő támogatást. A Kossuth
u. 3. szám alatti volt mozi épületének átalakítására,
az Agrárinnovácios Központ kialakítására I 5 millió
Forintos támogatást ítélt meg a Békés Megyei Tcrü
let1~jlesztési Tanács.
A képviselők áttekintették a városban szükséges
és lakosok által megfogalmazott Forgalmi rend vál
tozásokat. Altalános tapasztalat, bogy az utcák Ic
aszfaltozása titán a megnövekedett forgalom miatt
sebesség-, és súlykorlátozásokat, fekvőrendőrök
elhelyezését kérik az utcakőzösségek. Az eddigi
gyakorlat azonban azt mutatja. bogy a fek’ őrend
őrök elhelyezése titán, a környező ingatlantulajdo
nosok kérik az eltávolítást, zajossága miatt. Az
ülésen ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület dön
tött arról, hogy milyen műszaki paraméterű Forga
lomcsökkentő eszközöket helyeznek ki a városban.
Az eddigi lakossági észrevételek alapján a jövőben
csak abban az esetben helyeznek cl egy-egy utcán
l~kvőrendőrt. ha az utcaközösség minden lakója
aláírásával kéri azt, Kivétel ez alól, amikor közin
tézmény, iskola előtti útszakaszt érint a döntés.
Egy-egy ilyen eszköz kialakítása megközelítőleg
200 ezer Forintba kerül, ezért a költségvetési lehető
ségekió I Függően tudnak Újabb elemeket elhelyezni
az utcákon. Ezen túlmenően a már elhelyezett l~’k

vőrendőrök szabványos átalakítása is szükséges,
airielyckre a források függvényében kerül sor.
A testület feloldotta a Libazug utca elején régeb
ben elhelyezett megállni tilos szabályozást. Ezen az
utcán sebességcsökkentő útburkolati küszöbök elhe
lyezésére az érintett összes ingatlantulajdonos hoz
zájárulásával, költségvetési Fedezet függvényében
kerül sor,
A 47-es sz~’:~n~ú Főút városközponti részével kap
csolatban is számos forgalmirend változtatási ja
vaslat Fogalmazódott meg. Ezeket az észrevételeket
összegyűjtvc, az útszakasz forgalombiz-tonsági fe
lülvizsgálata alapján a képviselő-testület javaslat
Formájában eljuttatja az út kezelőjéhez, a Békés
Megyei Állami Közútkezelő Kht.-hoz.
Az ülésen meghatározásra került az önkormány
zati Fenntartású általános iskolák pedagóguslétszá
ma, illetve a második Félévi sporttámogatások mér
té ke,
Fő napirendi pontként tárgyalták a Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság városun
kat érintő tevékenységét. A legnagyobb érdeklődést
és vitát az Elővíz-csatorna állapota váltotta ki. Jelen
tös problémát jelent városunkban, ha a szennyező
források száma megnövekszik, illetve ha a Kettős
Körösön árhullám vonul Ic. Utóbbi összetett prob
lémát jelent. Az Élővíz-csatorna vízutánpótlása Gyu
lánál oldható meg. Erre akkor kerülhet sor, ha a
csatorna békési torkolatánál lehetőség van gravitáci
ós vízkivételezésre. 1-la a Kettős-Körösön árhullám
vonul végig, akkor nem lehetséges a gravitációs
rendszer igényhevétele, szivattyúzásra lenne szük
ség. A szivattyús vízátemelés költségvonzata napon
ta több száz ezer forintba kerül, amire a Vízügyi
Igazgatóságnak nines fedezete.
Az ülésen az is elhangzott, hogy az Igazgatóság
nak csak belvízelvezetés esetén kötelező elvégeznie
a csatornából történő vízátemelést, miközben ezt a
-
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Víz minősége enn~l többször indokolná. A rossz
vízminőség a szennyező források növekedésével
egyre nagyobb gondot jelent városunkban. Az
ülésen a polgármester és az alpolgármester
aggodalmának adott hangot, hogy elsősorban
nyáron, 4-5 napos krízishelyzetek esetében
halpusztulást bűzös víz tapasztalható a városban.
A szennyezést okozók megbírságolása hatósági
eljárás során hosszad~lma5 és bonyolult, ezért
kérték az Igazgatóságot, hogy e probléma
megoldásában
tegyenek
intézkedéseket,
lehetőségeikhez mérten.
A
testület
ezután
áttekintette
a
munkanélküliség helyzetéről szóló beszámolót,
majd elfogadta második félévi munkatervét.
Az egyéb előterjesztések között először
módosították a Zaivédelemről szóló helyi
rendeletet. Az Új szabályozási részt jogszabályi
változások és lakossági igények alapján
fogalmazták meg. Ennek értelmében a vendéglátó
üzletek nem eseti jellegű kitelepedéskor
zeneszolgáltatást 22,00 óráig végezhetnek.
Közterületen vendégeket kiszolgálni 23,00 óráig
lehet, és az utcai vendéglátást minden nap 24,00
óráig meg kell szüntetni.
Az ülésen elfogadták a Talajterhelési díjról
szóló helyi rendeletet. Az Új szabályozást a
környezet ás természet védelme céljából
megalkotott
törvény
szerint
kellett
megfogalmazni. Ez alapján talajterhelési díjat
annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a

szennyvízcsatorna-hálózat~~~~ tehát a közcsatornára
nem köt rá, illetve engedélyek alapján
szennyvizelhelyezést alkalmaz.
A rendeletalkotást követően a képviselő
testület helyi jelentőségű természeti értéknek
nyilvánított két mocsárciprust, amelyek az
alsókörgáti
zsilippel
szemben
találhatóak.
Becslések szerint koruk egyenként 100-110 év
lehet.
Az ülésen 1 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesítették a békési Református
Egyházközséget. A helyi értékvédelmi alapban
rendelkezésre álló összeget olyan épület
felújítására, karbantartására lehet felhasználni,
amely városképi szempontból meghatározó.
jelentős értéket képvisel. Az I millió forintos
támogatást a műemlélZ’ templom csatorna és
templomhajó
felújítására
ítélte
meg
az
önkormányzat.
A Civil Kerekasztal összeállította a helyi
civil szervezetek önkormányzati támogatási
javaslatát. Azonban a delegáltak által megtett
javaslatok összege meghaladta a költségvetési
keretet, ezért erre a témára augusztusi ülésén
visszatér a testület. Addig újabb javaslatot kérnek
a Civil Kerekasztaltól.
Több pályázat benyújtásáról is döntöttek a
képviselők, majd zárt ülésen vagyoni ügyekben
hoztak döntést. A soron következő ülés, a tervek
szerint augusztus végén várható.

Parlagfű_znentesítési felhívás
Nyáron elsősorban a parlagfű irtásáról kell
gondoskodnia minden ingatlantulajdonosnak. Erre
a legalkalmasabb időpont, amikor a gyomnövény
már jól felismerhető, de még nem virágzik. Ezért
általában a tavaszi mcgjelenésétől kezdve korai
gyomlálással
(gyökérrel
együtt
történő
kihúzással), illetve tömegesebb előfordulás esetén
a virágzás előtt űúnius —július) végzett rendszeres
kaszálással a leghatásosabb az irtás.
litóellenőrzés mellett az Újabb hajtások
megjelenése miatt legalább még egyszer a
védekezést szeptember végéig meg kell ismételni
ás szükség szerint több éven keresztül
következetesen kell elvégezni. A parlagfű irtása
mellett mindenki köteles kaszálással az ingatlanok
előtti közterületeket is rendben tartani, ~inyírással,
kaszátással. Mivel-e növény pollenje az emberi
egészséget veszélyezteti, irtása mindenkire nézve
kötelező

A védekezés elmulasztása esetén
a
íbldtulajdonost, röldhasználót belterületi ingatlan
esetén Békés város jegyzője, külterületi ingatlan
esetén a Békés Megyei Növény-és Talajvédelmi
Szolgálat kötelezheti védekezésre.
El nem végzése esetén növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, melynek összege húszezer
forinttól kétmillió forintig terjedhet, ami adók
módjára behajtható. Ezen kívül
közérdek(
védekezést lehet elrendelni.
—

A parlagfüves terület bejelentésének helye:
Be/terület esetében a Polgármesteri 1-livata
(Békés, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 411-341) Műszak
osztályán Csarnai Mihály és Polgár Tibo
ügyintézőknél.
Külterüle ten található parlagfiives terület esté
a Békés Megyei Növény-és Talajvédelrr
Szolgálatnál (Békéscsaba, Szarvasi u. 7Q!l.), Vc
Utszló ügyintézőnél (tel.: 06-20/334-7527).
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mégsem
fordult
elő
megbetegedés.
Vannak
akik
bizonyítás
nélkül
kilbgásolják az oltóanyagok minőségét. A
Magyarországon felhasznált oltóanyagok
korszerüek, világeégek gyártják. Szigorú
ellenórzések után kerülnek a magyar oltási
rendbe. Az oltóanyagok Wi 10 hizonylattal
rendelkeznek,
A
védőottásoknak
köszönhetően hazánkból eltűntek a pár
évtizede még sok ezer gyermeket érintő.
esetenként halállal végződő. vagy életre
szóló
marad~ány
tünettel
gyógyuló
betegségek A védőoltások elmulasztásával
ezek a fertőzések visszatérhetnek.
Európai összehasonlításban is a magyar
védóoltási
rendszer
egyike
a
legmodernebb, legmagasabb színvonalon
végrehajtott programoknak.
Erdemes a védelemre szoruló védőoltási
rendü nkav édelemre!
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2004. júljus

lIíl~DETMÉNY
Békés Város Önkormányzata 3 éves
bérbeadásra meghirdeti a Széchenyi tér 4/2.
szám alatt / 86 m2-es / 3 szobás lakást.
Részletes
tájékoztató
kérhető
a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási

Osztályán (Békés, Petőti u. 2. 47-cs iroda)
ügyfélfogadási időben.
Jelentkezési határidő:
2004. Július 27., kedd 12.00 óra

Városi óvodák nyári nyitva tartása
2004. június 23-tól július 23-ig a Jantyik úti tagóvoda az ügyeletes óvoda,
július 26-tól augusztus 19-ig pedig az Üjvárosi (Csabai úti) tagóvoda.
Augusztus 23-tó! minden tagóvoda nyitva ten

Áldozatvédelmi Iroda
A város Bűnmegelőzési Programjában
megfogalmazott feladatok között szerepel
áldozatvédelem területén egy áldozatvédelmi,
információs iroda felállítása.
Az áldozatvédelem célja, bogy valamely
bűncselekmény során áldozattá vált emberrel
törődjünk, segítsük átvészelni az áldozattá
válás kritikus időszakát és enyhítsük a
cselekmény következményeinek negatív
hatását.
A legtöbb esetben ez leginkább lelki

segítségnyújtást jelent, de fontos a jogi és más
szakterületen történő szaktanácsadás is. Az

Áldozatvédelmi Iroda felállításával az
önkormányzat biztosítani akaija a megfelelő
utógondozást, amely első sorban lelki
gondozást, szaktanácsadást jelent.
Az Áldozatvédelmi Irodában havonta egy
alkalommal tartanak szakemberek fogadóórát
a Polgármesteri Hivatal Petőfi u. 4. szám alatti
épületében.
2004. július 14-én, szerdán 1100 18.00
óra között Dr. Kovács Enter városi
tisztVöorvos várja ci tanácsot kérőkei
áldozatvéclelemi. egészségügyi területen.

„Drogmentes hely”
A városi Bünmegelőzési program
értelmében Békés Város Önkormányzata és a
Városi Rendőrkapitányság meghirdette a
Drogmentes
hely
akcióját,
helyi
szórakozóhelyek részére.
A városban működő vendéglátóhelyek
tulajdQnosainak szóló programhoz önkéntesen
csatlakozhatnak a vállalkozók, folyamatosan.
Az eddig beérkezett jelentkezések alapján az
akcióban
résztvevő
szórakozóhelyeket
augusztus végéig kiemelt figyelemmel
ellenőrzi a rendőrség. A folyamatos akciók
során figyelik, bogy az adott helyen található-e
kábítószer, kábítószert pótló anyag,

esetlegesen olyan gyógyszer. ami birtoklását
törvény tiltja.
Az akcióba benevezett szórakozóhelyek
mindegyike tájékoztatja vendégeit, hogy részt
vesz az akcióban, amellyel a szórakozni vágyó
vendégeik biztonságát növelik.
A „Drogmentes hely” akcióba eddig
benevezett szórakozóhelyek:
Borozó Zenebár, Széchenyi tér 6.
Omnia Presszó, Cseresznye u.
JUMEL CAFFÉ, Széchenyi tér 4.
Ligetsarok, Jantyik Mátyás ii.
Frédi-Béni Kocsmája, Csabai u.
Zsinóros Vendéglő, Ady u.
-
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2004. július

5. oldal

Városházi Krónika

Mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének kiadásának változásáról
2004.
július
1-től
változott
a
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának
kiadása, jogosultsági köre. Az igazolványt az
érintett vagy a jogosult meghatalmazottja
igényelheti
a
Polgármesteri
Hivatal
Okmányirodájában.
A
biztonsági
okmány
igényiésére
jogosultak a súlyosan mozgáskorlátozottak,
látási,
értelmi
fogyatékosok,
autisták,
mozgásszervi
fogyatékosok,
vakok
és
gyengénlátók. Igényléshez szükséges orvosi
szakvélemény, illetve ha a kérelmező nem
tud befáradni az Okmányirodába fotókészítés
céljából, akkor igazolványkép.
Az igazolvány kérelmezése első

alkalommal illetékmentes. Amennyiben az Új
parkolási kártyát elhagyták, megsemmisült
akkor pótlása 2000 forint.
A kérelem-nyomtatvány a Polgármesteri
Hivatal Okmányirodájában, a 21. számú
irodában kérhető. Lehetőség van előzetes
időpont-egyeztetésre is, ami telefonon is kérhető
a 411-01 1/255-ös számon.
A
mozgáskorlátozottak
parkolási
engedélyének
kiadásának
változásaival
kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a
Polgármesteri
Hivatal
Okmányirodájában,
illetve
a
Mozgáskorlátozottak
Városi
Szervezetétől.

„Elsó’ szetnélyazonosító igazolvány”
Tájékoztatjuk azokat a Szülőket, akiknek
gyermeke ez évben tölti be a 14. életévét, hogy
a
gyermekek
első
személyazonosító
igazolvány iránti kérelem benyújtása céljából
a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában
(Békés, Petőfi u. 2.) személyesen, leikésőbb
ez dv december 31-ig jöjjenek el.

anyakönyvi kivonat a születés helye
szerinti
Polgármesteri
Hivatal
Anyakönyvvezetőjétől
illetékmentesen
kérhető;
személyi lap (hatósági bizonyítvány a
személyazonosító jelró’l/személyi számról)
vagy lakcímigazolvány
ha sem személyi lap, sem lakcímigazolvány
nincs, akkor ennek hiánya nem akadályozza
az ügyintézést.
Az okmányhoz szükséges fényképet lie lyben, az
Okmányirodában készítik el, ezért külön
fényképet nem kell hoznia a gyermeknek.
Adatlapot vásárolni nem kell, azt az
okmányiroda a kérelem benyújtásakor állítja
elő.
.

‘

-

-

Az ügyintézéshez a követke~ó oktratokat
hozzák magukkal:
születési anyakönyvi kivonat
új anyakönyvi kivonatot nem kell kérni,
az Okniányiroda elfogadja az eredeti
születési anyakönyvi kivonatot;
amennyiben
az
eredeti
születési
anyakönyvi kivonat elveszett, akkor új
-

-

-

Tájékoztató
A
MOL
Rt.
tájékoztatjá Tisztelt
Ugyfeleiket, hogy 2004. július 21-én 12,0018,00 óra közötti időszakban Békés,
Békéscsaba, Gyula településeket érintően az
üzemeltetésében
lévő
fZ5ldgázszállító
rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó
karbantartási munkát végez.

Kérik Tisztelt Ügyfeleiket, hogy a
veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás
zavartalan újraindítása érdekében a fenti
időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva
tartani és a gázvételezést szüneteltetni
szíveskedjenek.

Türelmüket és inegértésüket köszöni a DélaUbldi Gázszolgáltató Részvénytársaság.

6. oldal

Városházi KronLka

_~j~4.úlius

Anyakönyvi hírek
I-f’ízassúgo( kötöttek: Kovács ‚-\niko és
Poltz József, Bereczki Krisztina és Konkoly
Márk, dr. Kis Anita és dr. Poczik Sándor,
Antóni Katalin és Lólé Mihály, Sztraczinszki
Andrea és Balog Ferenc, Sebestyén Katalin és
Molnár János Zoltán, Jenei Zoltán Béla és

Rahatin Irón, Salamon Anikó és Szamos Péter,
Elhunyiak: anyakönyvi hír nem érkezett.
(Rovatunkban csak azok nevei szerepelnek.
akik külön nyilatkozatban hozzájárulnak a
közl éshez.

A Galéria időszaki kiállításai
A Galériában (Békés, Széchenyi tér 4.)
2004. szeptember 4-ig tekinthető meg
Dávidné
Gyarmati
Zsuzsa szövő,
a
Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész;
Vargáné Lukács Eszter szövő, hiinző, népi
iparművész; Hodoroga Péter gyékény- és
csuhéfonó, népi iparművész mester közös
kiállítása.
2004. szeptember 30-ig a Szabad
Müncheni és Német Művészegyesületek
kiállítása is várja a látogatókat a Galériábgn.

A Jantyik Mátyás Múzeumban (Békés,
Múzeum köz) Otezer éves falu a Povád
zugban című kiállításra is várnak minden
érdeklődöt, csoportos kirándulókat.
A kiállítások megtekinthetőek kedden és
pénteken 10.00
14,00 óra között, szerdán,
csütörtökön és szombaton 14,00-18,00 óra
között. Csoportokat előzetes bejelentkezés
alapján a nyitvatartási időn kívül is szívesen
fogadnak. Tel.:66/411-943.
—

MÉRÉSI NYILT NAPOK
2004. JÚLIUS 24-ÉN, SZOMBATON
14,00-47,00 ÓRA KÖZÖTT A

-<)

TÁJRÁZBAN
(Békés, Durkó u.)
szakember vezetésével
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mindenki kipróbálhatja a
hagyományos

PAPÍRSÁRKÁNY KÉSZÍTÉSE

A rendezők minden szükséges alapanyagot biztosítanak.
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