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Képviselő-testületi ülésről: Sportkomplexum Békés-Dánfokon

Július 26-án soron kívüli testületi ülésre ke
rült sor, melynek fő napirendi pontja a Békés
dánfoki Többcélú Sportkomplexum megépítésé
vel kapcsolatos előterjesztés volt.

Mint ismeretes az előzményekről, a városi
uszoda megépítéséről, konkrét terveiről a Képvi
selő-testület januári ülésén foglalkozott először
nagy részletességgel. A témát ekkor három elő
terjesztés is érintette, amelyből egy a beruházás
pénzügyi, támogatási lehetőségét vázolta Fel, a
másik két előterjesztés a gyógyfürdő, illetve az
uszoda fejlesztési lehetőségeit mutatta be.

Az uszoda megvalositasara lehetoséget kinal a
Nemzeti Sporthivatal altal elinditott, ugynevezett
Sport XXI Letesitmeny-fejlesztesi Program
Enn belul tobb palyazati elem talalhato, tobbek
kozott multifunkcionalis szabadido- es sportkoz
pontok kialakitasa, amely kurasnak megfelel a
varosunkban tervezett uszoda megepitese is A
tervek szerint a letesitmeny ugynevezett PPP
(Privat Public Partnership) konstrukcioban valo
sul meg Az illetekes Kormanykozi Bizottsag
altal javasolt, Kormany altal tamogatott prog
ramban a letesitmenyek koz- es maganszfera
egyuttmukodeseben epulnek

A januari testuleti ülesen arrol kellett donte
ni, hogy a varos reszt kivan-e venni a program
ban, az uszoda terveinek megvalósítása céljából.
A kepviselok tamogattak az elkepzelest

A témához kapcsolódva tárgyalta meg a tes
tület azt a két szakmai tanulmányt, amelyek kö
zül az egyik a gyógyfiirdő fejlesztési lehetőségeit
elemzi, másik az uszodáét. Az uszoda megvaló

sítását a szakértők a dánfoki területre javasol
ták, mivel a jelenlegi fürdő területe behatárolt,
és nem növelhető tovább. A gyógyászati részleg
fejlesztése oldható meg a jelenlegi helyen, ezért
javasolták az uszoda dánfoki helyszínen való
megépítését.

A szakértők tervei szerint az uszoda az elő
zetes tervek alapján 1 milliárd forintba kerül,
míg a gyógyászati részleg fejlesztése is közel
ilyen nagyságrendű beruházást igényel. Az elő
terjesztések megvitatása után a testület elfogad
ta a tanulmányokat, egyben határozott arról,
hogy a városi uszoda a dánfoki üdülőterületen
kerüljön felépítésére.

Az ügy menetében fontos döntés született
április elején Budapesten, a Békés-Dánfoki
Többeélú Sportkomplexum megépítésével kap
csolatban. Mint ismertes, a város Képviselő-
testülete januári ülésén úgy döntött, hogya vá
rosi uszoda Békés - Dánfokon kapjon helyet. A
beruházás megvalósítása úgynevezett PPP
konstrukcióban fog megtörténni. Ennek lénye
ge, hogy az állami/önkormányzati beruházá
sokhoz magántőkét vonnak be. .

A Többcélú Sportkomplexum létesítésével
kapcsolatos elképzelést 2005. április 4-én tár
gyalta az illetékes Tárcaközi Bizottság. A
Nemzeti Sporthivatal és a békési önkormányzat
által közösen elkészített előterjesztést Pataki
István polgárn~estcr ismertette a bizottsággal.
A fél órás napirendi pont során leginkább az
iránt érdeklődtek, hogy milyen környezetben
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tervezi a város a beruházást, illetve milyen
technikai, tartalmi részei vannak az
uszodának, sportiétesítménynek, a teljes
beruházásnak, valamint a kockázatmegosztás
módjáról érdeklődtek.

A Tárcaközi Bizottság összességében
megvalósíthatónak tartja a projektet, tehát
támogatta a megvalósítását. Amennyiben a
beruházás közbeszerzési eljárása nem tér cl az
első ilyen jellegű kiírástól, amit a Tárcaközi
Bizottság fog jóváhagyni, akkor nem
szükséges ismét a bizottság elé terjeszteni a
közbeszerzési kiírást. Ezzel is gyorsul a békési
sportkomplexuin kivitelezésének üteme.

A közbeszerzési eljárás, amely során
versenyeztetés keretein belül lesz kiválasztva a
beruházó, hirdetménnyel induló,
előminősítéses, tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lesz. A kiírás jogi részét a Nemzeti
Sporthivatal, a létesítmény használatával
kapcsolatos elvárásokat, üzemeltetővel
szembeni követelményeket az önkormányzat
határozza meg. Ahogy elkészült a részletes
kiírás, még meghirdetés előtt a Képviselő
testület megtárgyalta, július 26-i, soron kívüli
ülésén.

A testület a Nemzeti Sporthivatal által
előkészített együttműködési megállapodást,
valamint azt a szolgáltatási szerződés-
tervezetet is megvitattá júliusi ülésén, amely a
megvalósitandó sportkomplexum tervezésével,
felépítésével, finanszírozásával és
működtetésével kapcsolatos feltételeket
rögzíti. A jelenlegi tervek alapján a
sportkomplexumban helyett kap; uszoda,
tanuszoda, lazítómedence, szauna, gőz, Ettnes
terem, és egy többcélú terem, amely sport-,
társadalmi események, konferenciák,
kiállítások megrendezésére is alkalmas lesz.

A. sportkomplexum megépítéséhez
szükséges feladatok következő lépése a
közbeszeizési eljárás lebonyolítása. Ez a
beruházás meghirdetésével kezdődik, mely
szerint az első fordulóban jelentkező
magánbefektetők közül kerül kiválasztásra
azoknak a köre, akik az együttműködésre
alkalmasak, illetve akikkel a tárgyalások
megkezdődnek. A tárgyalások során derülhet
ki, hogy mely magánbefektető építheti meg,
illetve üzemeltetheti 15 évig a

sportkomplexumot. Ebben a szakaszban van
tárgyalási lehetősége az önkormányzatnak
arra, hogy minél kedvezőbb helyzetet
teremtsen az önkormányzat, p1. az üzemeltetés
során igénybe vehető, csak iskolai tanórák
megtartására az uszodában, vagy a
sportcsarnokban milyen időkeretben t&ténhet.

Az elképzelések szerint két változatra kér
az önkormányzat ajánlatokat az eljárás során a
befektetőktől. Az „A” változatban 33x21 m
es, a „B” változatban 50x21 m-es
úszómedencével megépülő
sportkomplexumra. A beérkezett ajánlatok
értékének ismeretében dönt a testület arról,
hogy melyik változatot képes a város
pénzügyi helyzete felvállalni.

A közbeszerzési eljárásra beérkező
ajánlatokból fog kiderülni, hogy valójában és
pontosan mennyibe is kerül a teljes beruházás,
és ebből az önkormányzatnak mennyit kell
kifizetnie 15 éven keresztül. Az önkormányzat
által, évente növekvő, fizetendő összeg
szolgáltatás-vásárlásra fordítódik. Az előzetes
számítások alapján 15 év alatt megközelítőleg
1 milliárd 600 millió forint a városi
önkormányzatot, közel 800 millió foriiit az
államot terheli. A 15 év elteltével a város
jelképes, 10 eurós összegért vásárolhatja meg
az épületet. Addig a magát’befektető építi meg
és üzemelteti a sportkomplexumot. Ennek
módjáról, részletes. felszereltségéről,
nyitvatartási idejéről, nevelési, oktatási célra
igénybe vehető időtartalmáról szintén
elkészült -a tervezet, amit a képviselő-testület
megtárgyalt soron kívüli ülésén. Ez azért volt
mar most szukseges, mert ezen reszletes
elvárások alapján kerül kiírásra a
közbeszerzési eljárás.

A testület az ülésen felhatalmazta a város
hogy aláírja a Nemzeti

az együttműködési
polgármesterét,
Sporthivatallal
megállapodást.

A beruházás megvalósításának következő
lépése tehát a közbeszerzési eljárás
lebonyolitása. Ez megközelítőleg, a törvényi
határidők miatt 2-3 hónapot vesz igénybe,
majd ezt követően, ősszel, télen kerül
kiválasztásra a befektető, akinek jövő évben
meg kell építeni a sportkomplexumot, és meg
kell nyitnia azt. -
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Aszfaltozási munkálatok a városban

sikeres pályázatot
Regionális Fejlesztési

célelöirányzatának

A közelmúltban megérkezett támogatási
szerződés szerint a 26 millió forint
összköltségű felújításhoz 15 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert Békés.

Az útfelúj ítás során az alábbi utak kapnak
teljes szélességben új aszfalt burkolatot:

- Fábián utca: Csíkos utca — Libazug
utca közti szakasza,

- Lengyel Lajos utca: Táncsics utca —

Kecskeméti utca közti szakasza
- Kecskeméti utca: Lengyel Lajos utca —

vasúti átjáró közti szakasza.

A Kecskeméti és Lengyel Lajos utcák egyes
részein, ahol az szükséges, útszélesítést is
megvalósítanak. Az utcák teljes szélességű
aszfalt burkolattal való ellátását augusztus 31-ig
kell befejezni.

Békésen az alábbi helyeken a
közbeszerzési eljárás lebonyolítása után ez
évben, illetve jövő év tavaszáig 14 utca
aszfaltozására kerül sor, amelyek az alábbiak:

- Csap utca

- Árok utca

Raktár sor

- Mátyás Király utca: Róna utca —

Csabai utca közti szakasza

- Mátyás Király utca: Hunyadi utca —

Jókai utca közti szakasza

- Szigetvári utca

- Mátra utca

- Hargita utca

- Tündér utca

- Iskola utca

- Síp utca

- Zsilip utca 10 számig.

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Földtulajdonosokat, hogy Békés város
közigazgatási területén lévő szántó és egyéb
ingatlanjaik és a közút közötti terület (útpadka,
árok) gyommentesítését, tisztántartását a Békés
Város Önkormányzata Képviselő-tesWletének

köztisztaság fenntartásáról szóló többszörösen
módosított rendelete alapján haladéktalanul
végezzék el. A gyommentesítés elvégzését a
Békés Megyei Növény-és Talajvédelmi
Szakszolgálat ellenőrzi, az cl nem végzett
gyomtalanítás büntetést von maga után.

Méhészek figyelem!

Kiss Tamás inéhészeti szaktanácsadó értesíti a Tisztelt Méh~szeket és az Érdeklődőket, hogy
minden hónap második szerdáján 10,00-12,00 óráig a békési Falugazdász Területi Központban
(Békés, Petőfi u. 4.) méhészeti szaktanácsadással áll rendelkezésükre.

Az önkormányzat
nyújtott be a Dél-alfZ5ldi
Tanács útaszfaltozási
kiírására.

- Kodály Zoltán utca

Munkácsy Mihály utca

Földtulajdonosok figyelmébe
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. Hirdetmény

Békés Város Önkormányzata értékesítésre További információ kérhető a
meghirdeti a tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
- Békés, Fáy u. 11. I. 3. szám alatti 3 szobás, Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. 47-es számú
- Békés, Fáy u. 11. II. 12. szám alatti 3 szobás iroda.
komfortos lakást. Jelentkezési Itatáridő. 2005. augusztus 15.

A biztonságos közlekedés feltételei

A Békési Rendőrkapitányság felhívja a
lakosság figyelmét, hogy fordítsanak fokozott
figyelmet a közúti közlekedés szabályainak
betartására a balesetek, valamint a
balesetveszélyes szituációk megelőzése
érdekében.

Külön felhívják a figyelmet a passzív
biztonsági. eszközök használatára, ugyanis
nagyon fontos a gépi árniüvel közlekedők
esetében ezen eszközök használata. A
bekövetkezett balesetek súlyosságát,
kimenetelét ugyancsak Jelentősen csökkenti a
bekötött biztonsági öv, vagy a megfelelően
használt biztonsági gyermekülés.

A biztonság három tényezőn múlik.
Egyrészt a gépkocsivezető magatartásán,
másiészt a jármű aktív biztonsági
berendezésein, harmadrészt pedig a passzív
biztonsági eszközökön.

Passzív biztonsági eszközöknek nevezzük
azokat a berendezéseket, amelyek közlekedési
baleset esetén megvédik a gépkocsiban
utazókat a súlyos sérülésektől, csökkenthetik
azok mértékét. Ilyenek a biztonsági övek, a
biztonsági gyermekülés és a légzsákok. Ezen
eszközök nem alkalmasak a balesetek
megelőzésére, viszont emberi életeket
menthetnek meg.

A biztonsági öv ütközés esetén az autóban
ülők testének előre mozdulását akadályozza
meg és nem engedi, hogy az utasok
kirepüljenek a kocsiból. A biztonsági öv
használata kötelező, a légzsák csak biztonsági
övvel együtt véd, a rögzítés elmulasztása
nélkül viszont veszélyes is lehet.

A biztonsági gyermekülés használata
szintén kötelező, melynek értelmében a
személygépkocsi hátsó ülésén utazó, 12.
életévét még be nem töltött, és 150 cm-nél
alacsonyabb gyermeket biztonsági
gyermekülésben kell rögzíteni. Még rövid
útszakaszon is használni kell.

Közúti balesetek során évről évre több
gyermek veszti életét autóban, mint
gyalogosként vagy kerékpározás közben. Ez
kizárólag a szülők felelősége! Mutassunk Jó
példát, a gépkocsiban mindig kössük be
magunkat!

Mindennapos trükk, hogy a gépkocsiban
utazók csak “maguk elé húzzák az övet”,
mintha az be volna kapcsolva. Ezek az
emberek nem a rendőrt, hanem önmagukat
csapják be. Ne a büntetéstől féljenek, hanem
önmagukat féltsék!
A Városi Rendőrkapitányság kéri a Tisztelt
Olvasókat a feisoroltak betartására,
mindannyiunk biztonsága érdekében.’

Amikor kánikula van

A kánikulai meleg, a tartósan magas
hőmérséklet károsan befolyásolja az egészségi
állapotot. Kedvezőtlenül hat mindenkire, de
elsősorban a fizikai munkát végzők

szervezetére, mind a szabadban, mind a zárt
térben dolgozóknál.

Az idősek körében a tartósan magas
hőmérséklet szív-, érrendszeri panaszokat
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okozhat. Ezek jelentkezésekor javasoljuk, hogy
haladéktalanul keressék fel kezelőorvosukat.
Szívgyógyszereket szedő betegek kérjék ki
ezzel kapcsolatban kezelőorvosuk tanácsát.

Az idősek kánikula idején tartózkodjanak
hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő
fizikai munkát. Zuhanyozzanak naponta
többször la~ngyos vízzel. .

A kánikula idején mindenkinek ügyelnie
• kell a fokozott folyadékbevitelre, szükség

szerint a szokásos mennyiség többszörösére is
szükség lehet.

Kerüljük a tűző napon való tartózkodást 11
és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a
napszúrás veszélye. A káros UVB sugárzás
ellen védjük bőrünket napvédő krémmel és

megfelelő, világos színű, természetes
alapanyagú ruházattal, széles karimájú Vagy
ellenzős sapkát, kalapot viseljünk a szemünk
védelmére.

Ne hagyjuk kísgyermeket, állatot bezárt
gépkocsiban!

A szabadban végzett sportolástis korlátozzuk a
reggeli vagy kora esti órákra!

A Jizikai munkál végző dolgozóknál ilyen
idojarasi/homersekleti viszonyok mellett
szükség, hogy a munkáltatók a munkavállalóik
számára igény szerint, de legalább félóránként
védőitalként 14-16°C hőmérsékletű ivóvizet
vagy azonos hőmérsékletű alkoholmentes italt,
valamint az előírtaknak megfelelő ‘pihenőidőt
biztosítsanak.

BÉKÉSI NYÍLT NAPOK

2005. AUGUSZTUS 13-ÁN, SZOMBATON
‘ 14,00-17,00 ÓRA KÖZÖTT A

TÁJHÁZBAN
(Békés, Durkó u.) ____

szakember vezetésével

BATIKOLÁS
kézműves foglalkozásra kerül sor0

Lehetőség nyílik p616k, kendők batikolására, melyhez 100 %-~s pamut
anyagú pólóra, kendőre van szukség, melyeket a résztvevóknek kell

hozni.
) A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES! .
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SZENT ISTVÁN NAPI PROGRAMOK
2005. AUGUSZTUS 20.

9,00 órakor Ünnepi szentmise a római-katolikus templomban
9,15 órakor Unnepi istentisztelet a református templomban

10,00 órakor ÜNNEPI MEGEMLÉI~ZÉS a Királyok Kapuja emlékműnél
fMillenium téri
Térzene
Közreműködik: a Városi Íjjúsági Fúvószenekar Vezényel: Bagoly László
Himnusz•~ .

Ünnepi megemlékezést tart: Pap József Gyergyószent,niklóspoIgármesú~re
Szavalat
Uj kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint
Szózat

11,00 órától Szabadtéri programok a Rendezvény téren
Langaléta Garabonciások gólyalábas előadása / Rendezvény tér /

12,00 órától Horváth Rudi és zenekara I Rendezvény téri

Harley Davidson motoros találkozó — motor bemutató
Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar ésa Gyomaendrődi „Szmnfolt” Majorette
Csoport műsoros felvonulása a motoros találkozón I Penny Market parkolójal

13,00 órától Harley. Davidson motorok felvonulása a városban. Útvonal: Penny Áruhá2
parkoló — Kossuth L. u. — Széchenyi tér — Rákóczi ii. — Irá~iyi D. u. — Fábián
u. — Hőzső ii. — Szőlő u. — Farkas Gy. u. — Rákóczi u. — Katona ix. — Kikötő xx.

• — Ótemető u. — Keserű sor — Csónakház — Tátra u. — Szabó D. ix. — Rákóczí
ix. — Széchenyi tér — Petőfl ix. — Malom u. — Cseresznye xx. - Csabai ix. -

Kalász ix. — Ilunyadi n. — Kinizsi u. — Szarvasi ii. — Kecskeméti u. — Lengyel
L. u. - Táncsics u. — Bartók u. — Bocskai u. — Csíkos xx. —Rendezvény tér

13,00 órától Rácz Béla és Farkas Károly műsora, nosztalgia slágerek I Rendezvény téri
„Ezer arcú harmonika” címmel Orosz Zoltán és Ursu Gábor harmonika és
gitár duója I Rendezvény tér /
Hazai és külfbldi slágerek a „Pillanat” zenei formáció előadásában
/ Rendezvény tér! .

„A tücsök és a hangya” c. zenés gyermekműsor a Léghajó Meseszínhá.z
előadásában / Rendezvény tér /
Stefi és Zsizsi nosztalgia slágereket ad elő / Rendezvény tér I .

Budai János és együttese / Rendezvény tér I
. Részletek az „István király” c. rockoperából a Békéscsabai Színistúdió

előadásában / Rendezvény tér I

20,00-20,30 óra Donna műsora, a Megasztárból / Rendezvény téri
Vendégünk Komonyi Zsuzsi / Rendezvény tér I


