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Július 28—án soron kí’ üli ie;tületi ülést tar
tottak. Összehívását pályázatok beadási határ
ideje indokolta.

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
aktuális pályázatai közül kettőre nyújt be a vá
ros pályázatot. Egyikkel a Jantyik Mátyás Mú
zeum további fekjítási munkálataira, a másik
kal közmunkához szükséges eszközök beszer
zésére nyerhet cl az önkormáiiyzat pénzt.

A testület helyi jelentőségű védett természeti
területé nyilvánította Kettős-Körös dánfoki
területén elhelyezkedő duzzasztómű környékét.
Tette mindezt azért. hogy az oda tervezett kis
hajó-átemelö és kikötő megépítésével ne sérül-
jön a körös-vidéki flóra természet közeli álla
pota.

Az ülésen 1 millió Forint póttámogatást sza
vazott meg a testület a Békési Önkéntes Tűzol
tó Egyesületnek. Az éves, rendes önkormányza
ti támogatáson túl, ezt az összeget egy kosaras
emelőautó megvásárlására kapták. A támogatás
odaítélésének alapja az volt, hogy az emelőau
tóval az egyesület különböző munkákat folytat
a jövőben. Műszaki mentési feladatokban, élet
veszélyessé vált fák nvakazásában, kivágásában

‘ log közreműködni a város területén az egyesü
let.

Megszépül a liget

A varosközpontban jelentős városképi sic—
~‘ppel bíró Frz~éhet-ligethen zajló beruházás I.
ütemét I ejezték be :iz elmúlt hónapban.

ótitt ~ ~lentüs mih[Nülettcl ren
then :. Ito. tosibb \‘llnezerü

térhurkolat, reprezentatívahh jellegű kertépité—
szeti munkálatok során teszik a városközpont
eme részét kellemesebhé.

A ligeti beruházás első ütemében közel I 000
m3 főldfeltöltés, tereprendezés, igényes, attrak
tív burkolatok kialakítása történt meg. Új sé
tányt alakítottak ki Fehér murvakaviecsal. A
terület kivitelezésénél ügyeltek arra is, hogy
majdan szobrok elhelyezésére is ideális legyen a
liget.

A Jantyik Mátyás utcai járda ezentúl csak a
gyalogosforgalmat fogja szolgálni. E mellett
készült cl az új kerékpárút. Az Erzsébet-liget
47. számú főút Felőli részén 11 állásos parkolót
is kialakítottak.

A ligeti felújítás I. ütemének II millió 280
ezer forintos munkálataira $ millió 460 ezer
forintot nyert az önkormányzat a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács pályázatán. A fennma
radó részt a városi önkormányzat biztosította.

További munkálatok során a félköríves pihe
nőkkel szemben virágágyakat alakítanak ki,
amelyekben fűszernövények (p1. zsálya, kakukk-
fi’), valamint nagyobb díszítőértékű növények
kerülnek. A szükséges füvesítés, rózsaágy és
cserjesáv kialakítása már megtörtént.

A munkálatok során figyelembe vették, a
városközponti fejlesztések távlati terveit is. Igy
a Művelődési Központ melletti torony irányában
az Elővíz-csatornán átívelő kishíd talaj-
előkészítését is elvégezték. A híd megépítését a
következő években tervezi az önkormányzat. Az
Erzsébet—liget felújításának teljes befejezése a
n~rvck alapján ci dv végéig készül cl.

I

KépviselŐ’4estüieti ülésről
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Virágos város

Az önkormányzat az idei évben több, mint
30 millió forintot fordít parkfenntartási
feladatokra, virágosításra, fúsításra. Közel 20
fajta, csaknem 14 ezer tő virág biztosít jó
hangulatot a városlakóknak és az oda
érkezőknek.

Az idei évben a leggyakoribb növények:
kána, bársonyvirág (büdöske), nebáncsvirág,
petúnia, dália, sétányrózsa, „hagyományos

rózsa, díszdohány. hamvaska, virágcsalán.
A különböző színű, méretű és látványú

virágok elhelyezése a legnagyobb mértékben
virágágyásokban történik, de az idei évben új
kivitélezésű virágtartókat helyeztek el.

A R$ldön elhelyezett, közel 1,2 méter magas
henger alakú virágtartók mellett hasonló
magasságú (a virágládákat helyeztek el a
gyalogos és kerékpáros forgalom elválasztására.

Kerékpárút a Borosgyáni horgásztavaldg

Elmúlt év májusában került sor a kerékpárút
megépítésére megírt payázat beadására, amit
Békés önkormányzata készített el, mint gesztor
Önkormányzat, A békéscsabai önkonnányzat
társult tagként I millió forinttal támogatta a
beruházás első ütemét.

A megépült kerékpárút az érintett két város
és a térség turisztikai kerékpározási lehetőségét
biztosítja a 47-es számú út mentén.

A pályázat pozitív elbírálása után
lebonyolított közbeszerzési eljárást a KÖVITE,
a munkálatok lebonyolítója a debreceni
DEBMUT Rt. nyerte. 3 145 méter hosszban, 2
méter szélességben készült cl a kerékpárút.

A beruházás összköltsége 97 millió 634 ezer
450 forint. A kerékpárút műszaki átadását
követően a kerékpárosok már birtokba vehették
8Z Utat.

Nyári felújítások óvodákban, iskolákban

A nyári szünetben folynak az óvodák, iskolák
felújításai, illetve az idei évre tervezett egyéb
munkák. Az Önkormányzati fenntartású
általános iskolák ~Eötvös József, Karacs Teréz,

. Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola) az idei évben
először saját költségvetésükben kapták meg azt
a 9,5 milli6 forintot, amit legt~képp festésre,
mázolásra költenek a nyári szünet alatt, Ezek
felhasználásáról az intézmények döntenek, saját
hatáskörben.

Az Önkormányzati nevelési intézményekben
ezen kívül a következő munkálatokat végezték
cl, amelyek a fenti összegen kívül szerepelnek
az idei évi költségvetésben. Az Eötvös József
Altalános Iskola és a Városi Művelődési
Központ épületén szükséges tető és homlokzat
helyreállítására 337 ezer forint került
elkülönítésre. Elkészült a Speciális Általános
Iskola tetőszigetelése is, illetve már tavasszal
beszerzésre került egy gőzüst, a Karacs Teréz

Általános Iskola konyhájára, 1 300 ezer fonni
értékben. A nyári szünetben kerül sor az Eötv&
József Általános Iskola régi épületeiber
található osztálytermek új PVC burkolattal vak
felújítása, amelyre 1 200 ezer forint áll~
rendelkezésre. ‘

Az óvodák felújítása, karbantartása i~
folyamatosan zajlik, az anyagi lehetőségeb
fflggvényébcn. A Jantyik utcai óvodábar
burkolat-hiányosságok megszüntetésére 48(
ezer forint, a Rákóczi úti bölcsödében lév~
homokozó és pancsoló helyreállítására I 44(
ezer forint áll rendelkezésre.

Folyamatban van a Karacs Teréz Altaláno:
Iskola kerítésének javítása, építése. A szüksége.
munkálatok elvégzésével, az anyagi lehetőségei
fllggvényében, a nyári szünetben a
Önkormányzati fenntartású oktatási, nevelés
intézmények folyamatosan készülnek
szeptemberi tanévkezdésre.
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Informatikai fejlesztés a Rendelőintézetben és a Városházán

kialakítását. Így többek között megvalósult az,
hogy a háziorvos a leleteket, p1. EKG-t
elektronikus úton kapja meg, majd betegenként
tárolja.

Békés Város Önkormányzata közel 24
millió forintot nyert informatikai
hálózatfejlesztésre a Dél-Alföldi
Területfejlesztési Tanácstól, az elmúlt év
végén.

A biztonságos, gyors információáramlás
biztosításához a Polgármesteri Hivatal és a
Rendelőintézet eszközparkjának fejlesztése,
korszerűsítése, számítástechnikai programok
fejlesztése valósult meg. A közel 30 millió
forintos beruházás összköltségéből adódóan
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni.

A Rendelőintézetben egy komplex
egészségügyi informatika rendszer kialakítása
történt meg, amely lehetővé teszi a szakorvosi
ellátók, diagnosztikai osztályok, háziorvosok
és védőnők egységes informatikai hátterének

A fejlesztés részeként a Rendelőintézetben
bővítették az internetes ellátottságot, illetve a
gyorsabb információáramlás érdekében
sávszélesítést végeztek. 14 darab komplett
számítógéppel, 29 lézer nyomtatóval
gyarapodott eszközellátottsága a
rendelöknek. mellett 15 számítógépet
korszerűsítettek, illetve korszerűsítették a
számítógépes hálózatot.

A közel 30 millió forintos fejlesztés keretén
belül a Polgármesteri Hivatal 13 darab komplett
irodai sz”mítógépet kapott, első sorban a térségi
feladatbk ellátására.

„ló szeniélyazonosító 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, le2később
ez év december 31-ig jöjjenek el.

Az ügyintézéshez a kovetkező okiratok
szükségesek:
- születési anyakönyvi kivonat
- új anyakönyvi kivonatot nem kell kérni,

az Okmányiroda elfogadja az eredeti
születési anyakönyvi kivonatot;

- amennyiben az eredeti születési
anyakönyvi kivonat elveszett, akkor új
anyakönyvi kivonat a születés helye

szerinti Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetőjétől illetékmentesen
kérhető;

- személyi lap (amely tartalmazza a
személyazonositó jelet,személyi számot)
vagy lakcímigazolvány;

- ha sem személyi lap, sem lakcímigazolvány
nincs, akkor ennek hiánya nem akadályozza
az ügyintézést.

Az okmányhoz szükséges fényképet helyben,
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 idei évben 14, életévét betöltő gyermekek
esetében, amennyiben ebben az évben nem
nyz~j~/ák be kérelin üket az igazolványra, 1 500
forint illetéket szükséges meg$zetnie. Az eljárás
abban az esetben szintén illetékköteles, ha a
gyermek útlevéllel rendelkezik.Ha a gyermeknek
nines érvényes útlevele, az eljárás illetékmentes.

Tájékoztató

A Magyar Posta Rt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2004. augusztus 1-től a Széchenyi
téri Postahivatal nyitva tartása módosult.
A posta új nyitva tartása: hétfőtől péntekig: 8,00 — 18,00 óra

szomabaton: 8,00 — 12,00 óra.
iférköznapokon csak a 1 7,00 óráig feladoit küldemények kerülnek továbbításra, a j~la’lás napján!

az
E
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Állatta rtók figyelmébe

Az Állategészségügyi ás Élelmiszer-
ellenőrző Allomás a következő tájékoztatóban
szeretné felhívni az állattartók figyelmét az
aktuális feladatokra, problémákra.

1 997-hen került bevezetésre a
szarvasmarhák Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszere, az ENAR. Ez az
állattartók részére a következő
kötelezettségeket ílja elő:

- a megszületett boijút 7 napos koráig
mindkét fülében elhelyezett krotáliával meg
kell jelölni. A krotáliára állami támogatás csak
akkor jár, ha 30 napos korig a krotália
behelyezését bejelentik, azaz marhalevelet
kap;

- a botjú csak akkor kaphat marhalevelet,
ha az anyja is tenyészetben van;

- amennyiben a krotália kiesik, az
állattartó saját költségáre köteles azt pótolni;

- a tenyészetben meglévő sárga színű
marhalevelet szállítás előtt, de legkésőbb
2004. december 31-ig zöldszínű marhalevélre
kell cseréltetni;

- a szarvasmarha csak akkor hozható
forgalomba, ha ENAR krotáliával rendelkezik,
és a hatósági állatorvos a marhalevélen a
forgalomképességet igazolta;

- bármilyen állatorvosi vizsgálatot csak
egyedileg azonosítható állaton lehet végezni;

- szarvasmarha értékesítés esetén a
inarhalevél alsó részét (ellenőrző szelvény) 3
napon belül át kell adni a kapcsolattartó
állatorvosnak, a vevő pedig a marhalevél felső
részét (igazoló lap) kell átadni az illetékes
kapcsolattartó állatorvosnak.

Az állategészségügyről szóló törvény
előírja, hogy az állattartó köteles az
állatorvosnak bejelenteni állatának elhullását
vagy kényszervágását és a marhalevelet
átadni. Az állatorvos köteles minden két év
felett elhullott vagy kényszervágott
szarvasmarhából szivacsos agyvelőgyulladás
felderítésére mintát venni.

Az ellen az állattartó ellen, akiaz állatának
elhullását, kényszervágását nem jelenti be, - s
ezzel akadályozza a mintavételt-, az
állategészségügyről szóló törvényalapján
állategészségügyi bírságot kell kiszabni.
Ennek összege 20 ezer és I millió forint között
lehet,

Az a szarvasmarhatartó, ki állatát engedély
nélkül levágja, s állatorvosi húsvizsgálat
nélkül értékesíti, 60 ezer forint pénzbírsággal
sújtható, és a hús cl kell kobozni tőle.

Az Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Allomás kéri a
szarvasinarhatartókat, hogy fenn
kötelezettsége iknek tegyenek eleget.

Ingyenes jogsegélyszolgálat mezőgazdasági termelőknek

A megyei önkormányzat tájékoztatja az
érintetteket, hogy 2004 december 31-ig a
mezőgazdasági termelői jogérvényesítés
érdekében ingyenes jogsegélyszolgálatot hoztak
létre.

A Békési Kistérségben békési székhellyel Dr.
Csűri Gábornál lehet igénybe venni az ingyenes

A kistérségbe tartozó települések: Békés,
Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd,
Hunya, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény,
Murony, Tarhos.

Dr. Csűri Gábor kereshető a 41 l-245-ös
számon, illetve a 06/ 30- 9386-819-e, vagy a 06/
3- 9257-454-es mobilszámon.

Az FVM előírása alapján a
szarvasmarhatartók 10 %-ánát ellenőrzést kell
tartani az állategészségügyi hatóságnak az
ENAR krotáliák megléte és a marhalevél
érdekében. Akiknél ilyen hiányosságokat
tapasztalnak, 60 ezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújthatóak.

szolgáltatást.



2004. augusztus Városházi Krónika 5. oldal

Áldozatvédelmi Iroda

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

Az áldozatvédelem célja, hogy valamely
bűncselekmény során áldozattá vált emberrel
törődj fink, segítsük átvészelni az áldozattá
válás kritikus időszakát és enyhítsük a

cselekmény következményeinek negatív
hatását.

2004. augusztus 25-én, szerdán 17,00 —

18,00 óra között Pándiné Németh Ildikó r.
főhadnagy, a Városi Rendőrkapitányság
áldozatvédelmi előadója váija a tanácsot
kérőket.

„Drogmentes hely”

A városi Bűnmegelőzési program
értelmében Békés Város Onkormányzata
és a Városi Rendőrkapitányság
meghirdette a Drogmentes hely akcióját,
helyi szórakozóhelyek részére.

A városban működő vendéglátóhelyek
tulajdonosainak 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, hogy
az adott helyen található-e kábítószer,
kábítószert pótló anyag, esetlegesen olyan
gyógyszer, ami birtoklását törvény tiltja.

A „Drogmentes hely” akcióba eddig
benevezett szórakozóhelyek:

- Borozó Zenebár, Széchenyi tér 6.
- Omnia Presszó, Cseresznye n.
- JUMEL CAFFE, Széchenyi tér 4.
- Ligetsarok, Jantyik Mátyás u.
- Frédi-Béni Koesmája, Csabai ii.

- Zsinóros Vendéglő, Ady ii.

Anyakönyvi hírek

iI~ ‘SINYÍ T

2004. AUGUSZTUS 21-ÉN, SZOMBATON 14,00-17,00 ÓR4. ~ —sy~- •‘~

között a TAJHAZBAN (Békés, Durkó u.) 4 ‘

szakember vezetésével a népi játékok egyikét,

a NEMEZLABDA-KÉSZÍTÉST tanulhatják meg a vállalkozó B . E ‘K ‘E ‘S

kedvű résztvevők. A BJRKAGYAPJÚBÓL, SZAPPANOS VÍZZEL KÉSZÍTHETŐ LABDA

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOKAT A RENDEZŐK INGYENESEN

BIZTOSÍTJÁK. A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

Házasságot kötöttek: Kelemen Kornélia és
Körözsi Gábor Krisztián; Karácson Mirjam
Mdolna és Konkoly Tiadar; Szakál Anikó
és Komoróczki Tamás András; Nagy
Agnes Terézia és Balikó György Zsolt;
Egeresi Erzsébet és Győri Mihály; Bálint
Ibolya és Öreg Gábor Péter; Gyarmati Eva

és Bogdán János; Bányai Anikó és Kis
Attila; Fekete Julianna ás Váczi László
Zoltán; Ladjánszki Zsófia Judit és Sipos
Márton; Lólé Rita és Farkas Ramón Elek;
Kohári Irén Eva és Nagy László; Nagy
Klára és Egeresi János;Kis Anikó és Kenéz
Csaba; Szabó Katalin és Bujdosó Imre.
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SZENT ISTVÁN NAPI PROGRAMOK

~sztus19.
18,00 órakor a Művelődési Központban
Balázs Gábor: Lépések az időben című könyvbemutatója, majd dedikálás.
Házigazda: Molnárné ár. Tarkovács Márta címzetes főjegyző
A könyv a rendezvény alatt a helyszínen megvásárolható 900,- Ft/db áron.

20,00 órártól kb. 24,00 óráig a Rendezvénytéren TORONY BAND KONCERTJE

is20’
9,00 órakor a római—katolikus templomban Ünnepi szentrnise
9,15 órakor a református templomban ünnepi istentisztelet

10,00 órakor a Világháborús Emlékmű előtt ÜNNEPI MEGEMLÉI~ZÉS
Térzene
Közreműködik: a Városi Ijjúsági Fúvószenekar Vezényel: Bagoly László
Himnusz
Unnepi megemlékezést tart: Tóth Attila önkormányzati képviselő
Szavalat
Uj kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint
Szózat

13,00 órától szórakoztató programok a Rendezvénytéren
Süveges Norbert (Békés) szintetizátoion zenél
„Zenekuckó produkció” Lufishow Előadó: Bodrogközi Rita
Bondár Tibor (Békés) énekel ás szintetizátoron muzsikál.
„Szól a nóta, cigány nóta” Horváth Rudi és Együttese

kb. 16,00 órától DINA énekel
„Jóapunk” rockegyüttes (Békés) bemutatója

kb. 18,00 órától Grandmother’s Jam műsora
Világzene — a Road Runner Band (Békés) műsora

kb. 20.30 órától Bukor Csaba énekel
kb. 21.00 órától Agnes Vanilla a vendégünk

Közben: Kirakodó vásár,
Gyermekek kézműves foglalkozása ( virág és szalmafonatok, textilbáb
készítése, naptárkészítés) arcfestés, szabadtéri játékok

BÉKÉSI NYILT NAPOK a Tájházban (Békés, Durkó u. 6.)
Kézműves foglalkozás — nemezlabda-készítés
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