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December 16-án tartotta idei utolsó soros ülé
sét a Képviselő-testület. Az elmúlt hónap esemé
nyeiről szóló tájékoztatójában szerepelt. hogy
december 5-én l3ékésen 5347 választópolgár vett
részt a 17043 választójoggal rendelkezőböl az
ügvdöntő népszavazáson.

Pataki István polgármester bejelentette, hogy
Szeverényi Barnahás a Fidesz MDF MKDSZ

MIl{P - Békési Kisgazdakör képviselője 2005.
január 1-vel lemondott képviselőségéről. Ez
alapján a 17., 18. számú szavazókörökben idő
közi választásra fog sor kerülni. A Helyi Válasz-

hja ki a választás idő
tájékoztatjuk az érde

Az előterjesztések között döntés született a
városi hulladék elhelyezésével kapcsolatban.
Mint ismeretes a városi hulladéklerakó 2005.
március 31 -ig üzemelhet, ezért a testület áttekin
tette a városban keletkező hulladék elhelyezésé
nek lehetőségeit. Evente a városban összesen
7.800 tonna (kommunális. lomtalanítási. ipari,
közterületi) hulladék keletkezik, amely elszállí
tással több szemétlerakó helyre kerülhet.

INGYENES

a

tási Bizottság január 30-ig
pontját, amelyről részletes
kelteket.
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Azt. hogy melyik lerakóba kerül a városi
hulladék. köztieszerzés alapján választják ki.
amely eljárás megl’ezdésórol döntöttek.

Attekintették a városi Bünmegelőzési
Program idei végrehajtását. illetve
cl logadtak a jövő évi pro~ram tartalmát is. A
jövő évi Ibladatok meghatáwzasánál
figyelembe x ették az idei év tapasztalatait.
eredményeit is, Tekintettel a bünmegelőzési.
önként vállalt feladatok jellemző
tendeneiáira. a jövőben a konkrét Feladatok
meghatározásánál a preventív. megelőző.
lélvilágosító tevékenységre l’ektetnek
hangsúlyt. Kiemelt Fel adat a
drogügyasitással kapcsolatos felvil6gosító
munka, Folytatódik a ‚.Drogmentes hely’’
akció. Másik kiemelt terület a baleset-
megelőzés, főleg az ittas vezetés’ közlekedés
veszélyeire való figyelemíNkeltés.

A testület elíhgadta a 2005 első fiMévi
munkatervét. majd áttekintették a jövő évi
térítési díjakat, az önkormányzati
intézményekben. A gyermekeket érintő
alapellátási díjak 2005-ben (naponta.
bruttóban):
- hölcsödei ellátás: 260.-Ft
- ovodai napközis ellátás: 2 6.-Ft
- általános iskolai menza: 1 84.—Ft
- általános iskolai napközi : 250.—Ft .

A szociális étkeztetésért 324.-Ft-ot, az
idősek nappali ellátásáért 377.-Ft-ot kell
fizetni. A házi segítségnyújtás díja 2005-ben
350.-Ft óránként, amely szolgáltatás a
Területi Gondozási Szolgálatnál igényelhető.

Az ülésen beszámolt tevékenységéről a
területfejlesztési és a romaügyi tanácsnok.
majd igazgatói állásokra írtak ki
pályázatokat. 2005. július 31-ével lejár a
Karacs Teréz. illetye a Dr. llepp Ferenc
Altalános Iskola igazgatójának 5 éves
megbízatása. ezért az állásokat kötelezően
előírt módon, pályáztatás útján kell
betöltetnie a testületnek.

Az előterjesztések kő/öt’ szerepelt. hogy
a város csaknem 47 millió Ibrintot inert a
Békés-Békéscsaba közti kerékpárút
folytatására. Az építés teljes költsége
csaknem 61,5 millió ibrint. A támogatás
önerővel való kiegészítését, amely összesen
14.6 millió, a testület vállalta. A tervek
alapján ez év tavaszán Folytatódik a
kerékpárút építése.

A képviselők jóváhagyták a helyi
autóbuszjáratok január I —től érvényes
viteldíjait. Ez alapján egy jegy 88.-Ft-ba,
egy összvonalas bérlet 2.360.-Ft-ba. a
nyugdíjas. illetve tanulóbérlet 690.-Ft-ba
kerQl. A helyi járatokkal kapcsolatos.
igények alapj án Felmerült menetrendi
változásokat jövő év elején vizsgálja meg a
Polgármesteri Flivatal. A jelentkező
változtatási igényeket ezután
kezdeményezik a Körös Voláimál. amely
során tigyelembe veszik azt is, hogy az
önkormányzat által vállalt általános
iskolások jövő évtől esedékes szállítását is
megfelelő módon lássák cl a járatok.

Piaci hírek

A képviselő-testületi ülésen elfogadták a
2005. évben fizetendő térítési díjakat. A
pontos összegek megtekinthetőek a Piac
birdetőtábláján, január 1-től.

A piaci asztalok elöhérleti joggal történő
újraváltását 2005. Február 1— 28—a között
lehet megtenni, a Piacklügvelet irodájában
(Békés, Petőli u. -1.). munkanapokon 8,00-
12,00 óra között. A bérleti viszony

megkötéséhez minden bérlő vigye magával
a 2004. évi szerződést is.

A Piacfelügyelet tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot. hogy a piacon működő
nyilvános WC használata ingyenes.

Nyitva tartása a téli időszakban reggel
6.00 órától délután 17,00 óráig. ünnepnapok
kivételével.
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(;yergyószentmiklós, testvértelepülés

(iycrgyószentmiklóson a nyáron
lehonyolitott helyhatósági választások során
új polgármestert választottak a
testvértelepülés lakói. Pap József
polgárm ester novemberben rövid
bemutatkozó látogatást tett Békésen.

A magyarországi testvértelepüléseken
tett körútjának célja az volt. hogy felvázolja
terveit. Békés polgármesterének két
elképzelést vetett Fel.

Egyik gazdasági területet érintett.
Filrnondta. hogy áttekintve a helyi
erőforrásokat. illetve a piac igényeit. nagy
segítség lenne számukra. ha egy téglagyári
beruházás megjelenne a településen.
Mapanyag. munkaerő rendelkezésre áll a
tervek megvalósításához. illetve jelentős
kereslet érzékelhető a termék iránt. Másik
kezdeményezése csereüdültetésre
vonatkozott, gyermekek. családok számára.
Remek természeti adottságaikat ily módon is
he szeretnék mutatni. illetve tovább folytatni
azt a kialakult szokást, bogy Békésről.
Illetve a megyéből. Magyarországról sokan
utaznak a (}yergyói-medencébe kirándulni.
nyaralni.

‘ Pap József polgármester békési
látogatása során meghívta Békés
delegációját a december 4-6-a között
megrendezendő Szent Miklós Napi
ünnepségre is. Pataki István Békés
polgármestere cl lhgadta a meghívást.

A decemberi látogatás során, a békési
polgármester tájékoztatta kollegáját, hogy a
téglagyári befektetési ajánlatát továbbította
vállalkozók felé, de pozitív válasz addig nem
érkezett. Békés város ígéretet tett, hogy
továbbra is napirenden tarl.ja a kérdést, és
megpróbál hefl~ktetőket kIkutatni.

lJj kezdeményezésként vetődött fel az a
gondolat. hogy Gyergyószentmiklóson

szeretnének nyitni egy olyan üzletet.
ahol a magyarországi. testvértelepüléseken
megtennelt fogyasztási cikkeket - amelyek
jellegzetes magyar termékek - árusítanák.
Kérték. hogy ha van lehetőség a
magyarországi testvérvárosokban,
elsősorban népművészeti jellegű üzlet
üzemeltetésére - akkor (iyergyószentmiklós
és környéke képes lenne ellátni áruval.

A felvetést önkormányzatunk
megvalósíthatónak tartja azzal, hogy
elsősorban üzleti alapon. vállalkozók
bevonásával lehetne megvalósítani az
elképzelést. Ebben mindkét önkormányzat
aktívan közreműködést vállalna.

Gyergyószentmiklós kitűnő turisztikai
adottságaival kapcsolatban a tárgyalások
során felvetették, hogy célszerűnek tartanák,
ha vállalkozók. illetve az önkormányzat
vásárolna, vagy építene olyan üdülőt,
amellyel szolgálhatná az anyaország
lakosságának szervezett üdülését. Másrészt a
turisztikai szervezetek együttműködésével
szervezetten táj ékoztathatná a
testvérvárosok lakosságát az ottani
lehetőségekről.

Kérték azt is, hogy Békés város
tulajdonában lévő dánfoki és fonyódi üdülő
kapacitásainak figyelembe vételével a
gyergyószentmiklósi önkormányzat
közreműködésével csoportok
csereüdültetésének lehetőségét dolgozzák ki.
Ismét szorgalmazták, hogy a testvérvárosok
önkormányzatai működjenek abban közre,
hogy a lakossági, intézményi kapcsolatok
kölcsönösségi alapon erősödjenek.

kétoldalú tárgyalásokon
elhangzottakat. illetve a lehetőségek
feltérképezését a Képviselő-testület
legutóbbi ülésén támogatta.

A békési delegáció látogatása után - amely a december S-i ügydöntő népszavazás napját is
magába foglalta-. Pap József gyergyószentmiklósi polgármester az alábbi levelet juttatta cl
Békés város polgármesteréhez. amit teljes teijedelméhen közlünk:

A
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Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Barátom!

Most amikor túl vagyunk azon feladatoti, amit városunk ünnepének a megszervezése
megkövetelt, s mely ünnepen szívesícedtél küldöttségeddel megtisztelni, amit a leginesszebb
menő hálával ÁöszöIzöíL, mór tudjuk. bogy ez űz Ünnep olyan időszakra esett, amely
bizonyos plussz ‚negeroitetesehre kényszerített titeket is, és apróbb — nagyobb gondot okozott
minálunk is. Utólag próbálunk Józan fejjel mérlegelni és elfbgadni mindent a maga
nemében Úgy, ahogy van.
Mindentől függetlenül a nemzeti imánkat, valamint a nemzeti zászlónkat továbbra is a
magunkénak tekintjük és a magyar nemzethez tartozónak valljuk magunkat. Ti többel’
vagytok számunkra, mint barátok. Te és űz egész magyar nemzet elválasztott testvéreink
vagi’tok.
Es ezért kérlek, bogy a sajtóban és a médiában próbáld a közvélemény tudomására hozni,
hogy Gvergyószentmiklós lakossága és valamennyi vendéglátó intézménye szívesen lát
vendégül mindenkit továbbra is akóresa!’ eddig.

Gve;~gyószentnnk1ós. 2004. december 16.

Tisztelettel:

Felújítások a Polgármesteri hivatalban .

Pap József
polgárm ester

Folytatódik az akadálvmenetesítés a
Polgárme~íteri I livatalban. Az
Esélyegvenlőségi Közalapítványhoz
benyújtott pályázat pozitív elbírálása
reven. jogszabályi előírásoknak megfelelő.
mozgáskorlátozottak közlekedését
megkönnyítő beruházás Folyik. Az elnert
1 () millió töri nt mellé 2,5 millió Forint
önerőt biztosított a~’ önkormányzat.

A hivatal [öépületének megközelítése
egy kültéri mozgáskorlátozotti rárnpa
megépítésével vált könnyebbé.
Mozgáskorlátozottak részére kialakítottak
2 dh parkolóhelyet’ illetve az ehhez
kapcsolódó térburkolatot. amely a rámpa
megköielíthetőségét könnyíti.

A szociális. lakásüg\ i és egyéb irodák
könn’ ebb elérését szolgálja az az
emelőlap. amelvatöldszinti lolvosón
található néhány lépesőlökon való á~.jutást
könnyíti meg. Ezen kívül a l’öldszinti

Folyosón a festésen kívül a padlóburkolat
is felújításra kerül.

A program keretén belül elkezdték a
Polgármesteri Hivatal udvari részének
felújítását. Az első ütemben a szárazkapu
bejáró. illetve a főépület által határolt
közvetlen terület kerül felújításra. A
Polgármesteri Hivatal funkeiój ának
megfelelő. jó minőségű felületként
kialakítandó udvari részt díszburkolattal
látják cl. Ezen kívül jelentősen nő az udvar
zöldfelülete is.

A munkálatokat december végén
fejeződtek be. A hivatali udvar további
részeinek felújítása várhatóan a 2005.
évben lölytatódik. az anyagi források
függvényéhe it

Az építési munkálatok alatt a
Polgármesteri 1-livatal ügyfeleinek türelmét
és megértését kérjük.



KÖRÖSÖK \‘ÖLGYE
NATÚR[A.RK EGYESÜLET

HÍRLEVÉL
L éi~folya;n 1. szám 2004. decembe,’ INGYENES

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az
elmúlt évben sikeresen pályúzott a Magyar

Kormány által meghirdetett Pályázat Előkészítő
Alaphoz (PEA), I milliárd forintos turisztikai

tervezetével. A Dél-alföldről a turisztikai
vonzerők fejlesztésének témakörében egyedüli
nyertésként hirdették ki az egyesületet. A PEA

program célja, hogy az első uniós pályázatok
megírását PHARE és állami folTásokból

űnanszírozott szaktanácsadó cégek
konzorciumai végzik a nyertesek számára,

mintegy átadva az uniós pályázatok területén
szerzett tapasztalataikat az Új pályázatkészítők

részére.

A Natúrpark eredeti elképzeléseiben 9
településen megvalósuló, ökoturisztikai

beruházások szerepeltek. Az előkészítés során
azonban az uniós pályázatokat koordináló és
felügyelő ROP Irányító Hatóság a pályázati

kiírásban lévő, a támogatásra jogosult
településekre vonatkozó előírás éitelme~éséről

adott állásfoglalása alapján három települést,
Vésztő, Bélmegyer és Tarhos településeket

kizárta a pályázatból. Igy az eredetileg 9
településre tervezett projekt résztvevőinek köre

leszűkült 6 településre: Békéscsaba, Békés,
Gyula, Doboz, Mezőberény és Köröstarcsa.

Ezen kívül az Egyesület az aktuális pályázati
kiírás alapján az eredeti elképzeléseihez képest

nem 1 milliárd, hanem mintegy 600 millió
forintos beruházási költségigényű

projektcsomagot állíthat össze. Az egyesület
azonban több helyen is kezdeményezte, hogy az

illetékes szervek támogassák az eredeti összeget.
Végül az Irányító Hatóság jóváhagyta

kérelniünket, így az eredeti pályázati összegre
pályázhatunk.

Az igen hosszú előkészítő munka után,
elkezdődött a Natúrpark turisztikai projektjének
kidolgozása a Regionális Operatív Program
(ROP) 1.1-es turisztikai vonzerők fejlesztését
célzó pályázatára. A PEA program keretein
belül a budapesti EconoConsult Kft.
szakemberei készítik cl a Natúrpark pályázatát,
az Egyesület projektmenedzsereivel, illetve az
érintett települések megbízottjaival közösen.. Az
első közös megbeszélés során egyeztetésre
kerültek azok az ökoturisztikai elképzelések,
amelyeket az érintett települések szeretnének
megterveztetni és megvalósítani. Ez alapján
Békéscsabán, a Széchenyi-ligetben lévő
pavilonban egy látogatóközpontot alakítanának
ki. Békés a Kettős-Körösön lévő duzzasztónál
kishajó átemelőt és kikötőt, Gyula a Kis
ökörjárásban csónakkikötőt. pait menti
kerékpárutat. illetve információs pontot kíván
megvalósítani. Szintén a Kettős-Köröst célozza
meg Doboz község is, ahol csónakleengedőt, az
ehhez szükséges inü-astruktÚra kialakítását,~
túraÚtvonalak létesítését tervezik. Mezőberény a
Szikes-tó környékének rehahilitációját,
Körösta.rcsa pedig a Tájház fejlesztését,
turisztikai információs pont kialakítását tervezi.
Ezek összköltsége 600 millió forint. (A
kidolgozás közben érkezett 1 milliárdos
értékhatárú projektben a települések ~jabb
elemeket építhetnek he. Ezek un. illeszkedés
vizsgálata még nem történt meg. tehát a plusz
összeg pontos tartalma még vizsgálatokat
igényel. Az új projektelemeket kővetkező
számunkban ismertétj ük.)A tervezetek
összegyűjtését követően megkezdődtek a
terepfelniérések, majd a szükséges tervezési,
előkészítési munkálatokat

Projektindítús a Natúrparknál



összelöglaló elő-megvalósíthatósági tanulmány
is cli észül. Ez alapján lesznek meghatározva a

konkrei fejlesztések. illetve azok költségigénye.
A klmérések eredményeinek véleményezése és

jóváhagyása után kezdődik meg a konkrét
tervek, a kivitelezéshez szükséges egyéb

dokumentumok
elkészítése. amelyeket a pályázatíró konzorcium

készít cl. lg~ az érintett településeken tervezett
heruházásokitoz kapcsolódó. a pályázati

jclenikezéshez szükséges tervezési költségek
nem a településeket terhelik. hanem a PEA

program i~nanszírozza ezeket.

Natúrpark delegáció Lyonban

A közelmúltban a Körösök Völg~e Natúrpark
Egyesület, az Université lnternationale Du

Dévcloppement Durable (UIDD- Feimtarúató
Fejlődés Nemzetközi Egyeteme), valamint a

Kárpát Medencei Kompetencia Központ keret-
megállapodást írt alá Lyonban.

;&~ együttműködés alapötlete prof. Guy
Turchanytói származik, akivel a Natúrpark

megalakulása óta eredményes kapcsolatot ápol.
Az UIDD tevékenységének középpontjában a

Fenntartható fej lőclés tudományos kutatása,
hatásvizsgálatok készítése, valamint a témakör

egyetemi szintű oktatása áll.
Tudományos kutatásaik elősegítése céljából

hozzák létre a Kompetencia Központokat,
amelyekből mindössze négyet alakítanak ki a

világon. A Kárpát-medencei Kompetencia
Központ a körösök vízgyűjtő területének

vizsgálatával foglalkozik, melynek vezetője
prof. Guy Turchany.

A professzor valamint a Natúrpark szerencsés
találkozása révén a tervek alapján a Kárpát
medencei Kompetencia Központ a Körösök

Völgye Natúrpark Egyesülettel szorosan
együttműködve kívánja tevékenységét ellátni, a

Natúrpark székhelyén.

Fenti előzmények, valamint a közös célok
elérése érdekében született meg az a

keretszerződés, amit a három szerv~zet vezetője
írt alá Lyonban. A megállapodás érinti többek

között a Regionális Agenda 21 projektet a
körösök vízgyüjtő területén.

környezettudatos nevelés elősegítését,
hálózatszerű oktatását
A Natúrpark elnöke, Pap János, Békéscsaba
Megyei Jogú Város polgármestere reményét
fejezte ki. hogy az aláírt dokumentum tartalmát
sikerül több területen is meavalósítani.
Yvette Bouvet Dupanloup, az UIDD vezetője,
aki az Európai Unió szakhizottságában is
jelentős szereppel bír, elmondta: jövő év során
az UIDD keretein belül megalakul egy Új
tanszék, az UNESCO támogatásával .A tanszék
célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
oktatás elősegítése. A tanszék egyik feladata
lesz. hogy olyan nemzetközi konferenciákat,
nyári táborokat szervezzen, amelyek a témával
foglalkozó kutatókat, szakembereket
összehozza. közös gondolkodást alakítva ki.
Javasolta, hogy eirnek nyitókonferenciája
Magyarországon. a Körösök Völgye Natúipark
Egyesülettel közösen kerüljön lehonyolításra, a
jövő év első felében. Békéscsabán. Pap János
polgármester örömmel lögadta az elképzelést,
vállalva a szükséges egyeztetések utáni
megrendezést.

Rövidhírek

Az egyesület sikeresen pályázatött a PHARE
CBC magyar-román közös kisprojekt alapjának
kiírására. A pályázat Békéscsaba - Nagysz’alonta
közti kerékpárút kivitelezési terveinek
elkészítését célozza meg. A projekt 50 ezer
eurós összköltsége miatt közbeszerzési eljárást
szükséges meghirdetni, amely már megtörtént.
A tervek elkészítésének határideje 2005. április.
A tervek elkészülte után az egyesület pályázat
útján a kivitelezést is meg kívánja valósítani.

Elkészült a Natúrpark honlapja, amely elérhető
a ‘kavw.korosoknaturpprk.hu címen.
Megismerhető az egyesület. tevékenysége,
illetve tagjai is. Alapvető célja. hogy
infonnációkat nyújtson a körösök vidékéről,
állat-. növényvilágáról, hagyományairól. Külön
ismertanyagot tartalmazó prezentációk is
elhelyezésre kerülnek a fern tartható fejlődésről,
és más környezetvédelmi témákról. A honlap
továbbfejlesztésének következő lépése a turisták
informálása a körösök ökoturisztikai
lehetőségeiről.

Natúrpark Hírlevél. Kiadja: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Címe: 5600 Békéscsaba, Sze
István tér 7. Tel.:66/ 523-863. E-mail: salamona@korosoknattiipark.hu Felelős ázerkesztő: Debrece
Lajos, ügyvezető alelnök. Készült újrafelhasznált papírból 11 000 példányban, a BékésTypo I
nyomdájában. Címe: Békés, Szarvasi út 15. Nyilvántartási szám: 2.2.4/246/2004.



Városunkban már 3 éve, a karácsonyt
megelőzően ajándékcsomagokat adnak át a
rászoruló nagycsaládosoknak.
önkormányzat a Családsegítő
Gyermekjóléti Szolgálat
közreműködésével választja ki azokat a
legszegényebb családokat’ akiknél
Feltehetően a legkevesebb jut a karácsonyfa
alá. Az Ünnep közeledtével 20
nagyesaládos 72 gyermekének adtak át
ajándékokat, több mint 200 ezer forint
értékben. A k iválasztásnál alapvető
szempont volt, bogy év közben a családok

Együttmüködtek—e a Szotgálattal.
Idén a családok alapvető

Az élelmiszerekhől álló csomagot vehettek át.
és illetve a gyermekek névre szóló

ajándékokat kaptak. Az ünnepségen kérték
a szülőket. hogy az ajándékokat szent estén
tegyék a karáesonyth alá. czzel is
elősegítve azt, hogy szent estén minden
gyermek kaphasson ajándékot. Sajnos
nyilvánvaló, hogy több szegény család van
a városban’ de legalább ezzel a gesztussal
megajándékozott családok karácsonyát
meghittebbé tudta tenni az önkormányzat.

Bursa Ilungarica ösztöndíj-átadás

Amióta az Oktatási Minisztérium
meghirdette a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot, azóta Békés város
önkormányzata biztosítja a szükséges
önerőt ahhoz. hogy az igénylő fiatalok
részesülhesscnek az ösztöndíj
támogatásban. A támogatást igényelhetik
felsőoktatási hallgatók. illetve akik ebben a
tanévben kezdték meg felsőfokú
tanulmányaikat. Az ösztöndíjak átadására
karácsony előtt került sor a Városházán.

A támogatási feltétcleknek megfelelt
hallgatókon kívül’ méltányossági alapon,
teljesen saját forrásból az önkormányzat
további tanulókat támogatott. Ok azok.
akik valamilyen ok miatt nem feleltek meg
a Bursa Hungarica kiírás feltételeinek.

Az önkormányzat a Bursa 1-lungarica
ösztöndíjpályázattal, illetve a
méltányossági támogatásokkal kívánja
elősegíteni a városban élő hallgatók
tanulmányait, segítve ez2.el hátrányaik
kiküszöbö lését.

Az átadási ünnepségen 79, felsőbb éves
hallgatónak adta át az ösztöndíjat, 3 090
ezer forint összértékben. A jelenleg első
évfolyamos hallgatók közül 4-en kapták
meg a támogatást, összesen 170 ezer foűnt
értékben. Méltányossági alapoh 54 hallgató
kapott ösztöndíjat, összesen 1 440 ezer
forint értékben. Az idei évben tehát 137
hallgató tanulmányait tudta ilyen módon
támogatni az önkormányzat, 4 700 ezer
forint összértékben.

Civilek támogatása 2005-ben

A képviselő-testület döntése alapján
2005-től változik a városban működő civil
szervezetek támogatási módja. Az alábbi
kritériumoknak megiNelően lehet 2005-től
támogatást igényelnie a szervezeteknek.

Az alábbi kritériumoknak megfelelően
lehet 2005-töl támogatást igényelnie a
szervezeteknek. A szükséges adatlap
hozzáférhető a Civil Szervezetek házában.

Civil Szervezetek önkormányzati
támogatásának alapelvei:
1., A civil szervezetek éves önkormányzati
támogatására fordítható összeget Békés
város Képviselő-testülete határozza meg,
tárgy~vi költségvetési rendeletében.
2., A civil szerveztek meghatározott
tartalmú adatalapon adhatják he támogatási
igényüket.
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3.. Támogatási igényt az alább felsorolt
kritériumoknak megfelelő szervezet nyújthat
he:

csak bejegyzett szervezet kérhet
támogatást:

- önkormányzati támogatásban csak az a
civil szervezet részesülhet, amely minimum
egy éve működik, a támogatási kérelem
henvujtásakor;

- az önkormányzati támogatásban részesülő
szervezetnek politikamentes. párthoz nem
kötődő tevékenységet kell folytatnia, amely
tevékenység közérdekű. Ez utóbbi kitételnek
szerepelnie kell a szervezet
Alapszahályában;

- előző évben kapott — bárminemű
önkormányzati támogatással elszámolt civil
szervezet kaphat újabb évre önkormányzati
támogatást;

- a támogatást kérő civil szervezet
tevékenységét Békés városában végezze, a
he&i társadalom érdekeinek, igényeinek
megfelelően úgy, hogy tevékenysége minél
szélesebb rétegeket érintsen,
közmegelégedést vívjon ki.

4., Civil szervezet önkormányzati támogatást
csak működési költségekre, illetve
pályázatokhoz szükséges önerő hiztosításáia
használhatja Fel.

5.. Békés Város Önkormányzata a civil
szervezet által kert támogatási igényt a Civil
Keiekasztal és az érintett bizottságok
javaslatai alapján ítéli oda. A civil
szervezetek által benyújtott támogatási
igényeket fenti felek mindegyike
megismerheti a döntés-előkészítés során.

6., Az önkormányzati támogatásban
részesült civil szervezet k~iteles írásban
beszámolni a kapon( támogatás
felhasználásáról. melyet a következő évi
támogatási igény benyújtásakor kell
csatolni.

7., Ha adott évben olyan civil szervezet
nyújt be támogatási kérelmet, amelyik addig
nem igényelt, akkor a támogatás mértékét
egyénileg kell meghatározni.

8., Az a civil szervezet. amelyik nem számol
cl elfogadhatóan és hitelt érdemlően az adott
évi önkormányzati támogatással, tárgyévet
követő évben automatikusan kizárja magát
az önkormányzati támogatási rendszerből.

9., A civil szervezetek tárgyév január 15-ig
nyújthatják be támogatási igényüket a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Békés
Város Képviselő-testülete tárgyév március
31-ig dönt a támogatások mértékéről.

A szükséges adatlap beszerezhető 2005.
január 3-tól a Civil Szervezetek Házában,
illetve itt nyújtanak segítséget a
szervezeteknek a bírósági bejegyzés
lefolytatásával kapcsolatban is.

A Városházi Krónikában ismét

megjelentetizetik a civil szervezetei’

adószámukat, az I %-os felajániások

céljábóL

Az adószámokat 2005. január 22-ig várják

a Polgármesteri Hivatal 1. számú

irodájában.
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