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Nyáron megépül a kültéri termálmedence és elkezdik a járóbeteg szakellátó fejlesztését

Két fontos szerzõdést írtak alá a Városházán
Mint egy mozaik kockái, úgy állnak össze Békésen mindazok a fejlesztések, melyek a vízre illetve a termálvízre alapoznak. A Békési Fürdõ
külsõ területén, közadakozás és a békési képviselõ-testület segítségével
nyáron megépül a 10 × 10 méteres meleg vizû termálmedence. Júniusban pedig megkezdõdik a „Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati
Járóbeteg Ellátó Központ rekonstrukciója”, s ezzel az egész kistérség
részére elérhetõvé válik, a legkorszerûbb gyógykezelések révén használható a békési gyógyvíz. A kivitelezõi szerzõdéseket az elmúlt héten
ünnepélyes keretek között írták alá a felek a Városházán.
Köszönet és hála mindenkinek, aki
hozzájárult a termálmedence építéséhez!
Példaértékû az az összefogás, mellyel a békési emberek és a városunkból
elszármazottak – szinte ugyanolyan
arányban – összefogtak azért, hogy az
uszoda két 27 illetve 31 hõfokú medencéje mellett a nem csak úszni hanem
gyógyulni, frissülni vágyók is használatba vehessék a kb. 36-37 fokos, télennyáron mûködõ kültéri medencét. Az
adományok nagyságára jellemzõ adat,
hogy a legkisebb befizetés 200 forint,
míg a legnagyobb egyösszegû befizetés
300 000 forint volt. Jelenleg 7 millió fo-

múlt

rint gyûlt össze a beruházó A "Békési
Fürdõért" Közalapítvány számláján
melyhez még várják az adó 1 %-ból befolyt bevételeket. Békés Város Képviselõ-testülete 2 millió forinttal járul hozzá
a költségekhez. A helyi Wiener Center
Kft. kivitelezésében megvalósuló fejlesztésnek elkészült a végsõ költségbecslése, így a megvalósítás kb. bruttó
10 000 000 forintba fog kerülni. A munkálatok június elején megkezdõdnek és
a tervek szerint augusztus végén már kipróbálható a Csökmei László Erik városi fõépítész által tervezett medence.
A „Békési Fürdõért” Közalapítvány
a továbbiakban is szívesen fogadja a

jövõ

felajánlásokat, melynek minden forintját a fürdõfejlesztésre fordítja. Az adományozók névsorát egy díszkötésû
könyvben örökítik meg.
A „Békési Fürdõért” Közalapítvány
számlaszáma: 11998707-0627834010000001 (Erste Bank)
A következõ négy év egyik legfontosabb feladata a víziturizmus és
fürdõfejlesztés Békésen.
A békési gyógyvíz akkor kerül az õt
megilletõ helyre igazán, ha befejezõdik
a „Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg Ellátó Központ rekonstrukciója”.
Ezzel a fejlesztéssel az egész kistérség részére elérhetõvé válik, a legkorszerûbb gyógykezelések révén használható a termálvíz. Régi álma válik
valóra ezzel az itt élõknek, a térség lakosságának, hiszen a jelenleg – tudomásunk szerint – a Dél-alföldi régióban meglévõ egészségügyi szolgáltatók között a legöregebb épület fog európai szintû, fõként mozgásszervi megbetegedések járóbeteg-ellátó központjává alakulni.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Nyáron megépül a kültéri termálmedence és elkezdik a járóbeteg szakellátó fejlesztését

Két fontos szerzõdést írtak alá a Városházán
(Folytatás az 1. oldalról)
A fejlesztés kivitelezõi szerzõdését
az elmúlt héten ünnepélyes keretek
között írta alá Izsó Gábor polgármester és Koreck Ferenc a beruházást lebonyolító STRABAG MML Kft. területi igazgatója.
A több mint félmilliárdos fejlesztés munkálatai 2010. júniusában kezdõdhetnek meg.
A két éves megvalósítási idõszak
alatt a digitális radiológia kiépítésének
eredményeként a meglévõ négybõl
egy telephely megszûnik, mellyel a
szakrendelõ gazdálkodása is költséghatékonyabbá válik. A Körösi Csoma
Sándor utcában található telephely fûtését a pályázat megvalósulása után
termálvíz hõjével, mint megújuló
energiaforrással oldják meg. Új szolgáltatásként 2011 õszétõl nappali kórházi ellátást biztosít az intézmény a lakosság számára 4 betegággyal.
Hol tartunk most:
A kivitelezés megkezdésével párhuzamosan folyik a beszerzésre, és
részben beépítésre kerülõ orvosi eszközök közbeszereztetése is.
A beruházás szakmai vezetõjének
koordinálásával részletes költöztetési
terv készül. Ez alapján az építkezés
ideje alatt egyes kezelések kiköltöznek a Körösi Csoma Sándor utcai rendelõbõl.
Az ideiglenesen kialakított szakrendelések helyérõl, idejérõl részletes
tájékoztatást kapnak. Kövessék figyelemmel a fejlesztést a szakrendelõ
honlapján:
http://szakrendelo.bekesvaros.hu
Mint azt a polgármester leszögezte, a város elõtt álló négy évben e hármas egység, az uszoda, a termálmedence és a járóbeteg szakellátó intézet
komplex kezelése lesz az egyik legfontosabb feladat. Így az egy területen
fekvõ, most még elkülönült fejlesztések hamarosan egy egésszé válnak,
megalapozva a termálturizmus további fejlõdését.

A szerzõdés aláírásának pillanata. A képen balról jobbra: Szûcs István a
mûszaki ellenõr feladatot ellátó Work-Metall Trans Kft. képviseletében;
Koreck Ferenc területi igazgató, a lebonyolító STRABAG MML Kft.-tõl;
Izsó Gábor polgármester; Erdõs Norbert alpolgármester, országgyûlési képviselõ; Dr. Rácz László a rendelõintézet fõigazgatója és Dr. Gulyás Zsuzsanna a projekt szakmai vezetõje.
Azonosító

DAOP-4.1.1/B-2008-0003

Támogatás aránya

81,5 %

Támogatás mértéke

528.411.649 Ft
119.628.156 Ft

Önerõ

Az önerõ felét az EU Önerõ Alap
pályázaton megnyertük

Összes költség

648.039.805 Ft

Közbeszerzésen nyertes kivitelezés
költségei

nettó: 294.960.110 Ft

Tervezõi Konzorcium

COSTRUCT-PLAN Kft. (B.-csaba)
Körös Ökotrend Kft. (Gyula)
NEGA-TEAM Bt. (Békés)
Sajti Lajos (Sarkad)
Nyeste István (Békés)
Csökmei László Erik (Békés)

Kivitelezõ

STRABAG MML Kft.

Kivitelezõi munkák kezdete

2010. június

Mûszaki ellenõr

Work- Metall Trans Kft.

Pályázatírási és
projektmenedzsment feladatok

Llanden Consulting Kft.

Mûszaki átadás idõpontja

2011
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Összefoglaló Békés város szociális intézkedéseirõl
Szinte mindenki ismeri azokat a szokvá-

tás, vagy a temetési segély. Jóval keveseb-

nyos szociális támogatásokat, melyekkel

ben ismerik és követik azonban azokat a

városunk segít a rászorulókon. Ilyen támo-

szociális támogatásokat melyek speciális

gatások az átmeneti segély, a lakásfenntar-

problémákra kínálnak megoldást. Össze-

tási támogatás, gyermekvédelmi támoga-

foglalónkban ezeket emeltük ki.

Nem emelkedik
Bõvült Békés város
adósságkezelési szolgáltatása a gyermekA víz-, és áramdíj hátralék mellett a
jövõben gázdíj elmaradásra is
igénybe vehetõ Békés város adósságkezelési szolgáltatása. A helyi
képviselõ-testület azért döntött így
március végi testületi ülésén, mert a
gázár támogatás tervezett megszüntetése illetve az energiaárak növekedése sajnos sok békési családot is
érinthet. A 2009. január 1-jén bevezetett, most pedig kibõvített rendszer így szinte minden, nehéz helyzetbe került családnak kínál megoldást.
A jogszabályi változások miatt az
utóbbi hónapokban többször módosult a helyi rendelet. Ezeket foglaljuk össze cikkünkben újra:
A támogatás maximalizált mértéke
nõtt, így az adósság 75 százaléka, de
legfeljebb 300 000 forint igényelhetõ.
A programban való részvétel feltétele a
helyi családsegítõ központ tanácsadójával való elõzetes együttmûködés. Ez
a korábbi három hónapról egy hónapra
csökkent.
Ki veheti igénybe a szolgáltatást?
– Akinek legalább hat havi és minimum 50 000 forint víz-, áram-, illetve gázdíj tartozása van vagy a
közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták.

– Akinek a háztartásában az egy
fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 42 750 forintot,
egyedül élõ esetében a 57 000 forintot.
– Az elismerhetõ lakásméret komfortfokozatra tekintet nélkül az
egy háztartásban élõk számához
viszonyítva a következõ:
a) ha a háztartásban egy személy
lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy
lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
ha négy személynél több lakik a
háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5–5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A fennálló adósság 25 százalékának megfizetése a programban résztvevõt terheli, ez történhet egy összegben
és 18 hónapos részletfizetéssel is, mely
6 hónappal meghosszabbítható. Ugyan
ezek a feltételek vonatkoznak az adósság rendezésére kapott 75 százalék támogatásra is.
A további feltételekrõl a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának szociális ügyintézõinél lehet érdeklõdni.

étkeztetési díj

Az infláció, az ÁFA változás és a
nyersanyagárak növekedésének ellenére nem emelkednek 2010-ben Békésen a gyermekétkeztetés díjai. A testület korábban annak ellenére döntött
így, hogy az étkeztetésre járó normatívák sem követik az inflációt, így maradnak a 2009. évi szinten.
Ezen túlmenõen a helyi önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást
indított azért, hogy a konyhák alapanyagárat lecsökkentse. A közbeszerzés eredményérõl már döntött is a képviselõ-testület áprilisi ülésén, és a beérkezõ 22 ajánlat közül kiválasztotta a
beszállítókat, melyek nagy része már
eddig is kapcsolatban állt az önkormányzattal, azonban mostantól olcsóbban teszik ezt. A jelenlegi, fél évre szóló szerzõdések alatt külön figyelnek a szakemberek arra, hogy ne
romoljon az ételek minõsége. Amenynyiben azonban a megszokott minõséggel nem lesz probléma több tízmillió forintot tud spórolni az önkormányzat éves szinten, melynek hatása
szeptembertõl érezhetõ lesz a térítési
díjakban is.
Ellátás fajtái
Bruttó árak
Bölcsõdei ellátás
338 Ft
Óvodai napközis ellátás
370 Ft
Általános iskolai
menzai ellátás
263 Ft
Általános iskolai
napközis ellátás
413 Ft.
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Összefoglaló Békés város szociális intézkedéseirõl

Lakáscélú támogatás – kamatmentes kölcsön
A lakáscélú kamatmentes támogatás
célja, hogy segítséget nyújtson a lakással nem rendelkezõ családok, fiatalok
otthonteremtéséhez. Emellett igénybe
vehetõ fûtéskorszerûsítéshez, elemi
károk esetén, és szociálpolitikai kedvezmény kiváltására is. Erre a célra
Békés város költségvetésében 20 millió forint van elkülönítve, melybõl az
eddig eltelt hónapokban mintegy 5
millió forintnyi összegre érkezett
kérelem.
I. Lakásvásárlásra, építésre, felújításra, bõvítésre kérhetõ:
A kölcsönt elsõsorban lakástulajdon megszerzéséhez, azaz lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás
vásárlásához vagy a meglévõ lakás bõvítéséhez továbbá lakótelek (építési telek) vásárlásához lehet igénybe venni.
A kérelmezõnek a kölcsönt 5 év alatt
kell visszafizetnie, ám szociális rászorultság esetén, ha az építkezõ, vagy a lakást vásárló családban, az egy fõre esõ
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 150 %-át, további törlesztési kedvezmények adhatók.
A kölcsön folyósítása lakás építése
esetén készültségi fokhoz, lakás vásárlása esetén végleges adásvételi szerzõdés
megkötéséhez, illetve pénzintézeti hitelszerzõdés meglétéhez van kötve. A támogatással vásárolt ingatlanra az önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be az
önkormányzat javára, a kölcsön visszafizetéséig. Amennyiben ez elsõ helyen

nem tehetõ meg, úgy a szerzõdés akkor
köthetõ meg, ha a kérelmezõ másik, jelzálogjoggal terhelhetõ ingatlant is megjelöl. A bejegyeztetés költségét a támogatásban részesült személy viseli.
A kérelemhez csatolni kell:
– Ellenjegyzett adásvételi (elõ) szerzõdést, mely tartalmazza a hitel összegét,
lakásépítés és bõvítés esetén az építési
engedély és költségvetés másolatait.
– Jövedelemigazolást.
– Felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányok esetén a hallgatói jogviszony
igazolását szolgáló okiratot.
– Két fõ készfizetõ kezes személyi adatait.
– Azoknál az ügyleteknél, ahol pénzintézeti kölcsön is felvételre kerül, igazolni kell, hogy a pénzintézettel a kölcsönszerzõdés megkötésre került,
vagy banki hitelígérvényt kell bemutatni.
II. „Szoc. pol.” kiváltásra és elemi
kár esetén is igénybe vehetõ:
A kamatmentes kölcsön arra is
igénybe vehetõ, hogy korábban megelõlegezett szociálpolitikai kedvezményt kiváltson, ha a vállalt gyermek
nem születik meg, és a teljes összegû
törlesztés megfizetése a megélhetését
veszélyeztetné. Megítélhetõ akkor is,
ha a lakhatás elemi kár, katasztrófa
miatt került veszélybe s egyéb támogatásra a kérelmezõ nem jogosult. A
pár hete történt viharkárok miatt jelenleg is több lakos élt ezzel a
lehetõséggel.

III. Fûtéskorszerûsítésre is adható:
Jó hír a békési lakosoknak, hogy a
lakáscélú kamatmentes kölcsönt a jövõben a gázfûtés korszerûsítése mellett egyéb korszerû technológiájú fûtési felújításokra is igénybe lehet venni. A gázár folyamatos emelésével lakossági igény merült fel, hogy ne csak
a gázkorszerûsítést, hanem más korszerû és gazdaságos fûtésrendszerekre
való áttérést is támogasson az önkormányzat.
Amellett, hogy kibõvült a fûtéskorszerûsítés köre, megemelkedett a korszerûsítésre adható kamatmentes kölcsön felsõ
összeghatára. A korábbi 150 000 Ft helyett a jövõben 250 000 Ft illetve 300 000
Ft állapítható meg függõen attól, hogy milyen rendszer kialakítása történik.
Az öt éves futamidejû kölcsön két
egyenlõ összegben kerül folyósításra.
Az elsõ részletet anyagköltségre lehet
igénybe venni, melyet számlával kell
igazolni. A második részlet a kivitelezési munkák fedezete azaz munkadíj, melyet a kivitelezõ vállalkozó felé utal az
önkormányzat. A folyósítás elõtt a Mûszaki Osztály minden esetben helyszíni
ellenõrzést végez.
A kamatmentes kölcsönnel kapcsolatban további részletes információ
kérhetõ Békés Város Polgármesteri
Hivatala Gazdálkodási Osztályán
(Békés, Petõfi u. 2., 36-os számú iroda), vagy a 411-011-es telefonszám
153-as mellékén.

Nem drágulnak az önkormányzati bérlakások
Békés Város Képviselõ-testülete minden év április 30-ig állapítja meg az
adott év május 1. napjával érvényes
lakbérek összegét. A képviselõ-testület
áprilisi testületi ülésén úgy döntött,
hogy idén nem emeli a lakbéreket. Az
önkormányzati tulajdonú lakások vagy

szociális, vagy piaci alapon kerülnek
bérbeadásra, értelemszerûen ez elõbbi
olcsóbb, míg utóbbi magasabb összegû. A jelenlegi gazdasági körülmények
miatt azonban mindkét esetben gondot
jelent több bérlõ számára is a bérleti
díj megfizetése, így sajnálatos módon

sokan több százezer forintos lakbérhátralékot halmoztak fel az elmúlt
évek során a lakások bérbeadásáról
gondoskodó LISZ Kft. felé.
A jelenleg hatályban lévõ bérleti díjakkal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a LISZ Kft.-nél.
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Többen vehetik igénybe a közgyógyellátást
– emelkedik a jövedelemhatár
Az elmúlt év tapasztalataira, az elutasítások számára alapozva, felülvizsgálta
Békés Város Képviselõ-testülete a méltányossági jogcímû közgyógyellátásnál
figyelembe vehetõ jövedelemhatárokat
azért, hogy többen igénybe vehessék
ezen támogatási formát.
A korábbi helyi szabályozás szerint
az egy fõre esõ jövedelem család esetén nem haladhatja meg az öregségi

Rágcsálóirtás

Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban, 2010. június 2-4. között.
Igényeiket 2010. június 2. (szerda)
12.00 óráig jelezhetik a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, valamint a Kossuth utcai, kétállásos autómosónál.

BÉKÉS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HIRDETMÉNYE
A LISZ Kft.

bérbeadásra
meghirdeti

a Békés, Petõfi u. 21. sz.
alatti 240 m2-es
mûhelyépületét
(volt nyomda épülete)
a hozzá tartozó kiszolgáló
helyiségekkel együtt
(iroda, raktár, vizesblokk).

Érdeklõdni a LISZ Kft. irodájában
lehet személyesen a fenti cím alatt,
ahol egyúttal
a bérbeadó helyiségeket
is meg lehet tekinteni.
Ajánlatokat a LISZ Kft.-hez
kell eljuttatni.
Postacím:
LISZ Kft., 5630 Békés, Pf.: 88.

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (51 300 Ft), egyedül élõ
esetén annak 220 %-át (62 700 Ft).
A testület március végi döntésével
az alábbi jövedelemhatárok lépnek érvénybe április 1-jétõl:
– Család esetén az egy fõre esõ jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 190 %-át (54 150 Ft).

- Egyedül élõ esetén a jövedelem
nem haladhatja meg a az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (65 550 Ft).
Békés Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetésben erre a jogcímre 10 millió forint lett betervezve,
melyet - a rászorultak érdekében - remélhetõleg sikerül maradéktalanul felhasználni.

A települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk választására 2010 õszén ismét sor kerül. A választási elõkészületek elkezdõdtek. A helyi választási iroda vezetõje (jegyzõ) május 31-ig levél
útján tájékoztatja a választójoggal rendelkezõ állampolgárokat a kisebbségi
választói jegyzékbe való felvétellel
kapcsolatos tudnivalókról és megküldi
a kisebbségi választói jegyzékbe vétel
iránti kérelem nyomtatványt. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt
2010. július 15. napján 16 óráig lehet
kérni a kérelem nyomtatványon a település jegyzõjétõl.
A pontosan kitöltött kérelmet (személyi azonosító = személyi szám pontos kitöltése nagyon fontos), a polgármesteri hivatal portáján elhelyezett
gyûjtõládába lehet bedobni hivatali
ügyfélfogadási idõben, vagy levél útján
eljuttatni fenti idõpontig a jegyzõhöz.
A kérelem kitöltésével kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ személyesen

az okmányiroda 20. sz. irodájában
vagy telefonon a 411-011/143-as melléken.
A választópolgár felvételét csak
egy kisebbség választói jegyzékére
kérheti, ellenkezõ esetben valamennyi
kérelme érvénytelen. A jegyzõ július
15-ig dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe vételérõl. A kisebbségi önkormányzati választást akkor
tûzi ki a helyi választási bizottság, ha a
településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplõ kisebbségi
választópolgárok száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fõt. Jelöltet
csak olyan társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelõzõ legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a
törvény nem biztosít lehetõséget. Jelölt
csak a lakóhelye szerinti kisebbségi
választói jegyzékben szereplõ választópolgár lehet.

A GDF SUEZ Energia Magyarország
Zrt. szolgáltatásait 2010. január 1-jétõl
az alábbi nyitva tartással vehetik
igénybe Békésen. Szerda: 16.00-20.00
óráig. Péntek: 8.00-12.00 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfõpéntek 7.00-19.00 között a 06 (40)
824-825 telefonszámon.
Ügyfélszolgálat: 5630 Békés, Petõfi u. 2.

A választási iroda tájékoztatója

Áramszámlákkal kapcsolatos
ügyfélfogadás Békésen
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Békés Város Képviselõ-testületének üléseirõl
Közös gázbeszerzés révén
10 %-os gázárcsökkenést ért el
az önkormányzat

Idén ismét csatlakozik Békés Város
Önkormányzata ahhoz a kezdeményezéshez, melynek révén a megyei önkormányzattal és más településekkel
együtt, közös közbeszerzéssel a szabadpiacról szerzi be a földgázt intézményei
számára.
A lehetõsséggel már 2009-ben is élt
Békés városa, így mintegy 10 %-al tudta
csökkenteni intézményrendszerének fûtésköltségét. Mivel azonban az elmúlt évi
szerzõdés csak 2010. június 30-ig szól,
már a 2010-es év elején határoznia kellett
a békési önkormányzatnak a szindikátushoz csatlakozásról. Az új szindikátusi
megállapodás szerint 2010. július 1. és
2011. június 30. közötti idõszakra kérnek
be a szolgáltatóktól ajánlatokat a résztvevõk.
Sajnos az olcsóbb földgázbeszerzés
lehetõségét csak az úgynevezett nagyfogyasztók használhatják ki, a lakossági fûtésszámlák csökkentésére nincs ebben a
konstrukcióban lehetõség.

Civil és sportszervezetek támogatása
Békés Város Önkormányzata kiemelt
figyelemmel kíséri a városban mûködõ
civil és sportszervezetek tevékenységét,
és lehetõségeihez képest segíti õket. Ennek egyik elemeként Békés Város Képviselõ-testülete márciusi testületi ülésén
döntött a 2010-es költségvetésben a civil és a sportszervezetek támogatására
elkülönített összegek felosztásáról.
A Civil Tanács javaslata és a testület
döntése alapján mintegy 64 civil szervezet
nyert támogatást, a felosztható 4.940.000,forintból. Az összeg egy részébõl tartalékot képeztek az elõre nem látható, év közben felmerülõ civil kezdeményezések kezelésére. A támogatások odaítélésénél fontos szempont volt az adott szervezet, egyesület aktivitása, az hogy milyen szerepet
vállal a város közösségi életében, illetve,
hogy mekkora tagsága van.
A tételes támogatásokat bárki megtekintheti a www.bekesvaros.hu weboldalon a Dokumentumtár menüpont,
Közérdekû információk linkje alatt, vagy
információt kérhet a polgármesteri hivatalban Kálmán Tibor sportreferensnél.

A helyi képviselõ-testület döntött
a sportszervezetek munkájának I. félévi támogatásáról is,
melyet összefoglalva az alábbi táblázat szemléltet:
Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Súlyemelõ Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (nõi kosárlabda)
Békési Szabadidõs Sport Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak-Kenu Club
Békési Futball Club
Nõi Kézilabda Torna Egylet
Linea Aerobik Klub
Surman Box Club
Összesen

2010.
I. félévi
támogatás
2 000 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
210 000 Ft
600 000 Ft
600 000 Ft
550 000 Ft
1 600 000 Ft
1 850 000 Ft
325 000 Ft
75 000 Ft
240 000 Ft
8 350 000 Ft

A sportszervezetek mellett az önkormányzat külön támogatja az iskolai- és diáksport, illetve a szabadidõsport és tömegsport megmozdulásokat.
Elõbbire éves szinten 240 000 forint,
utóbbira 2 300 000 forintot különített el.
Szennyvíztelepet fejleszt
az önkormányzat
Önkormányzatunknak 2010. december 31-éig van arra határideje, hogy a
szennyvíztisztító telepet korszerûsítse,
mely jelenleg bizonyos paramétereket
(szervesanyag, lebegõanyag, nitrogén,
foszfor) tekintve nem tudja teljesíteni az
elvárt határértékeket.
Az elmúlt évben több tervezõ is
megvizsgálta a tisztítótelepet, de az akkori KEOP pályázati kiírás bonyolultsága, nehézkessége nem tette lehetõvé az
elõrehaladást, majd késõbb ezt a pályázatot fel is függesztették. Az új, könnyebben teljesíthetõ kiírás idén márciusban jelent meg, és a régi kétfordulós helyett egyfordulós lett. A támogatás maximális mértéke 85 %, így egy várhatóan nettó 300 milliós beruházás esetén a
saját erõ 45 millió forint lesz, melyet az
önkormányzat a fejlesztési keret terhére
tud biztosítani. Békés Város Képviselõtestülete március végi testületi ülésén
döntött a pályázat elkészítéséhez szükséges elõzetes engedélytervek és megvalósíthatósági tanulmány illetve a pályázat elkészítõjérõl. A három ajánlat
közül a grémium a VTK Innosystem
Kft. ajánlatát fogadta el.
Értékelték a Békési Rendõrkapitányság
2009. évi munkáját
A Békési Rendõrkapitányság minden
évben beszámol Békés Város Képviselõ-testületének az elmúlt évben végzett
munkájáról. A helyi képviselõ-testület
április végi ülésén Ladányi Zoltán
rendõr alezredes, kapitányságvezetõ
mellett a beszámolón részt vett Dr.
Gyurosovits József rendõr dandártábornok, a Békés Megyei Rendõrkapitányság fõkapitánya is.
(Folytatás a 7. oldalon)
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(Folytatás a 6. oldalról)
A beszámoló tapasztalatai közül örvendetes, hogy a bûncselekmények
száma 17,6 %-al csökkent, 2009-ben
382 volt, szemben az elõzõ évi 464 cselekménnyel. Szintén kissé csökkent a
kivilágítatlan kerékpárok száma, ám
még most is kevesen használják a kerékpár-biztonsági felszereléseket. Mint
azt a kapitányságvezetõ elmondta ma
hazánkban csak a kerékpár használók
közlekednek anélkül, hogy KRESZ
vizsgát kellene tenniük, ezért a rendõrök a megye több városában is
KRESZ nevelést folytatnak az általános iskolák 5-6. osztályaiban. Izsó Gábor polgármester az ülésen kezdeményezte, hogy Békésen is vezessék be a
KRESZ oktatást az iskolákban, illetve
az önkormányzat szívesen részt venne
a „Megvilágosodás Napjának” közös
megszervezésében. A több városban
már hagyományos rendezvény szinte
minden programja a kerékpáros biztonságról szól, melybe nem csak hivatalos
szervek, de egyéni vállalkozók is bekapcsolódnak.
Az ülésen kérdésként merült fel a
fiatalok kábítószer használat, illetve az
árusítás helyzete. Sajnálatos módon
ombudsmani állásfoglalás született arról, hogy a rendõrség nem tarthat hétvégi ellenõrzéseket a szórakozóhelyeken, így csak állampolgári bejelentés
alapján ellenõrizhetik a droghasználatot a hivatalos szervek. A rendõrség
rendszeresen részt vesz a Kábítószer
Egyeztetõ Fórumok ülésein és esetmegbeszélésein is, az iskolákban pedig
a kereslet csökkentése érdekében felvilágosító elõadásokat tartanak.
Dr. Gyurosovits József megyei fõkapitány végül kiemelte a Békési
Rendõrkapitányság
kiemelkedõ
munkáját, mellyel minden évben a
legjobbak közé tartozik, 2009-ben
pedig munkája alapján az elsõ lett.
A vártnak megfelelõen teljesült
Békés város 2009. évi költségvetése
Elkészült városunk 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló be-

számoló, melyet április végi ülésén
fogadott el Békés Város Képviselõtestülete. A független könyvvizsgálói
jelentés megállapítása szerint az éves
beszámoló Békés Város Önkormányzata költségvetésének 2009. évi teljesülésérõl, a 2009. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.
A pénzforgalmi teljesítések és vagyoni értékek alapján elmondható,
hogy a költségvetésben jóváhagyott
feladatok teljesültek, a pénzforgalmi
mérleg a mûködési és felhalmozási feladatok vonatkozásában egyensúlyban
volt. A felhalmozási kiadásokra 1 237
416 000 forintot fordítottunk, ez az
összes kiadás 22,71 %- át teszi ki. Ez
azért fontos, mert bár kiadást jelent, de
utak, járdák, a Dánfoki szabadstrand, a
járóbeteg szakellátó vagy az Inkubátorház formájában jelen van a város vagyonában.
2009-ben önkormányzatunk pozitív
maradványösszeggel zárt! Ehhez hozzájárult az is, hogy a pályázati támogatások év végén érkeztek be, ezek az
összegek a 2010. évi költségvetésbe
kötelezettséggel beépültek.
Békés Város Önkormányzatának
2009. december 31-én nem volt likvidhitel állománya!
Értékelték a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátását
Elkészült városunk gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi
ellátásáról szóló értékelés. A részletes
és átfogó anyag elkészítésében a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya
mellett a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központja is részt vett.
Az értékelés külön-külön áttekintette az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a gyámhatóság munkáját, bemutatta a Bûnmegelõzési Program fõbb pontjait, de
kitért az önkormányzat egyéb prevenciós és szabadidõs tevékenységére is.

(Pl.: Fuss a nyárba, Nyári napközis tábor, Kábítószer Elleni Fórum, Szer nélkül az egészségéért stb.) Sajnos 2009ben Békés vonatkozásában 3116 probléma merült fel a Gyermekjóléti Szolgálatnál, melyek döntõen négy problémakört érintettek:
– gyermeknevelési: 30,6 %
– anyagi 28,6 %
– családi életvitel 21,7 %
– családi konfliktusok 12 %
A 2010-es évben, többek között
e problémák miatt is, több területen szükséges a stratégiai beavatkozást a gyermekek helyzetének javítása érdekében. A jövõre vonatkozó javaslatok között szerepel
rendszeres esetmegbeszélések és
prevenciós programok szervezése,
a serdülõk családi életre nevelése,
tanácsadás a fiatal szülõk részére.
Szabadidõs programok szervezése
a kiskorúak elkövetõvé válásának
megelõzése miatt és munkahelyteremtés. A program részleteit egy
szakemberekbõl álló bizottság dolgozza ki.
A testületi ülést követõen Békés
Város Önkormányzata megbeszélést
kezdeményezett gyermekvédelmi
szakemberek, a polgármesteri hivatal illetékesei, az egyházi elöljárók,
iskolai vezetõk és az ifjúságvédelemmel is foglalkozó civil szervezetek részére, melynek célja a nyári idõszakban csellengõ gyerekek elhelyezése
volt. A résztvevõk összehangolt programválasztékot szeretnének a fiatalok részére nyújtani, ezért napokon
belül kérdõívvel fordulnak az általános iskolák felsõ tagozatosaihoz és a
középiskolásokhoz.
A felmérés célja, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, mely valóban érdekli a gyerekeket, hiszen a tapasztalatok szerint nehéz egy-egy
megszokott helyrõl elmozdítani a fiatalokat. A felmérés és a programok
összedolgozása után a résztvevõk
újabb megbeszélésen dolgozzák öszsze elképzeléseiket idén nyárra.
(Folytatás a 8. oldalon)

Városházi
krónika

8

2010. május

Rövid hírek

Békés Város Képviselõ-testületének üléseirõl

(Folytatás a 7. oldalról)
Van mire alapozniuk
a békési vállalkozóknak
Békés Város Önkormányzata immár
negyedik éve hirdeti meg a Vállalkozói
Alap pályázatot. Az errõl szóló döntést
április végi ülésén hozta meg Békés
Város Képviselõ-testülete. Idén 10 millió forint lett elkülönítve erre a célra a
város költségvetésébõl.
A pályázati formában felépített
rendszerben a vállalkozások 2-3 éves
futamidejû kamatmentes kölcsönhöz
juthatnak, melyet - számlákkal igazoltan - többek között eszközbeszerzésre
fordíthatnak. A pályázat további elõnye, hogy nem szükséges igazolás az
önerõrõl. A kiírás egyeztetve lett a Vállalkozói Tanáccsal, az Ipartestülettel és
a Békési Kisgazdakörrel is, éppen
azért, hogy a békési vállalkozók minél
széles köre igénybe tudja venni.
A pályázatokat 2010. május végéig
lehetett beadni a polgármesteri hivatal-

ban, majd a júniusi elbírálást követõen
várhatóan július 31-ig a szerzõdéseket
is megköti az önkormányzat a sikeres
pályázókkal.
A békési Vállalkozói Alap programjának eddigi három éve alatt mintegy
17 vállalkozó vette igénybe munkahelymegtartásra és fejlesztésre illetve
eszközbeszerzésre a kamatmentes kölcsönt. Összesen 25 millió forint segítséget nyújtott ily módon a helyi önkormányzat a többségében kisvállalkozók
számára. Ma már elmondható, hogy
nagy százalékban korrekten törlesztik
vissza a részleteket a pályázók.
Állandósul Békésen
a fogszabályozás szakrendelés
Fogszabályozás szakrendelésre kötött
szerzõdést Dr. Nagy György fogszakorvossal önkormányzatunk, így Békésen ezen túl állandó jelleggel mûködik
ez a szolgáltatás.
Mivel fogszabályozásra eddig is
volt városunkban lehetõség, ez a döntés

csak annyit jelent, hogy míg korábban
bármikor visszavonhatták ezen többletórákat Békéstõl, addig a jövõben a 10
szakorvosi óra meglétét az ÁNTSZ határozatban biztosítja.
Lemondott Dr. Rácz László,
a rendelõintézet igazgatója
Lemondott posztjáról Dr. Rácz László
a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet fõigazgatója, melyet Békés Város Képviselõ-testülete – indokait megértve – elfogadott. A testület áprilisi ülésén döntött az álláshely megpályáztatásáról,
melynek végéig megbízott vezetõként
Dr. Gulyás Zsuzsanna belgyógyász fõorvos látja el a vezetõi teendõket. Dr.
Rácz László továbbra is az intézmény
kötelékében dolgozik, szakmai tapasztalataira a jövõben is számít városunk.
(A képviselõ-testületi ülés anyagai
olvashatók a www.bekesvaros.hu internetes oldalon, az Önkormányzat menü
Testületi ülések menüpontja alatt.)

Önök megszavazták, Mi elhozzuk õket!
Megvannak a XII. Madzagfalvi Napok fellépõi
Közel három héten át hat elõadóra lehetett szavazni a közelmúltban azért,
hogy az idei Madzagfalvi Napokon a közönség is aktív részese lehessen
az esti fellépõk kiválasztásának. Öt helyen, a Békés Mátrixon,
a Békés Városi Kulturális Központ honlapján, a Torony Rádióban,
a Beol internetes portálon illetve a Békési Újság szavazólapján lehetett
véleményt formálni a lehetséges fellépõkrõl.
A három hét alatt összesen 24 751 szavazat érkezett be,
melyet ezúton is köszönünk minden szavazónak.

A végeredményt az alábbiakban közöljük:

1. Hobo
2. Rúzsa Magdi
3. Magna Cum Laude
4. Dobrády Ákos és Emília
5. Kormorán
6. R-GO

6729 szavazat
4917 szavazat
4772 szavazat
4486 szavazat
2881 szavazat
966 szavazat

A Békés Városi Kulturális Központ megkezdte a tárgyalásokat a fellépõk
menedzsereivel, jelenleg folyik a dátumok egyeztetése. A fellépõk már lekötött
programjai miatt elõreláthatóan pénteken lép fel Hobó, szombaton hallhatjuk
Rúzsa Magdit élõben, míg vasárnap a Magna Cum Laude szórakoztatja a
közönséget.
Jó szórakozást kíván mindenkinek a XII. Madzagfalvi Napokon
Békés Város Önkormányzata!
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„Földrengés 2010”

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartanak
júniusban Békésen

Törvényi felhatalmazással a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) feladata, hogy katasztrófahelyzetek esetén illetékességi területén összehangolja a mentésben részt
vevõ igazgatási és egyéb szervek munkáit, a bizottság elnöke a polgármester. Az
éles helyzetekre való felkészüléshez a
megyében rotációs rendszerben, a helyi
veszélyeztetõ tényezõket is figyelembe
véve modellezõ gyakorlatokat tartanak –
ezúttal Békésen a „Földrengés 2010” katasztrófavédelmi gyakorlatot.
A feltételezés:
A gyakorlat feltételezése szerint június 02-án Békés városát a Richterskála szerinti 6-os erõsségû földrengés
rázza meg, melynek következtében a
városban 73 családi ház megsérül, ebbõl 15 ház szerkezete olyan erõsen rongálódik, hogy lakhatatlanná válik, a
rengés körzetében 8 személy súlyosan,
20 könnyebben sérül.

A Helyi Védelmi Bizottság elnöke
felállítja a Katasztrófa-elhárítási Operatív Munkacsoportot, majd megkezdik a romok eltakarítását. A polgárõrség és a nemzetõrség szemrevételezi a
földrengés által okozott károkat, segítenek fenntartani a rendet és tájékoztatják a lakosságot. Segítik a rendõrség
munkáját az útlezárásokban és a forgalomelterelésben is.
A tûzoltóság végzi el a mûszaki
mentést, valamint a helyszínre érkezik
a békéscsabai mentõállomás 2 db eset
kocsija, amely az elsõdlegesen kimentett 2 sérültet ellátja, és elszállítja. A kimentett sérültek elmondják, hogy további 5 ember az épület romjai alatt rekedt, felkutatásukhoz a Körös Mentõcsoport kutyás kutató alegysége illetve
a Krízis Intervenciós Csoportja is a
helyszínre érkezik majd. A gyakorlat
részeként a 15 lakhatatlanná vált ingat-

lan lakóit a polgármester a Békés Dánfoki ifjúsági táborban lévõ faházakban
helyezi el.
Ezután kezdõdik majd el a sérült ingatlanok felmérése a polgármesteri hivatal mûszaki osztálya, illetve az építési hatóság bevonásával. Az eseményekkel párhuzamosan a Kör-kövizig
szakemberei megvizsgálják a KettõsKörös gátja és a duzzasztómû esetleges
sérüléseit. A gáz-, és áramszolgáltatók,
valamint a Vízmûvek Zrt. szakemberei
pedig a vezetékeket ellenõrzik majd, az
ÁNTSZ pedig az esetleges járványveszély lehetõségét méri fel. A valós gyakorlati rész mellett a Városháza nagytermében elméleti tájékoztatók is elhangzanak a vészhelyzetben szükséges
intézkedésekrõl.
A gyakorlat célja, hogy egy valós
katasztrófahelyzet esetén összehangoltan, gyorsan és szakszerûen mûködjenek együtt a kárelhárításban résztvevõk. Mivel a valós életben szerencsére
nem gyakoriak a hasonló vészhelyzetek, így az önkormányzat reméli, hogy
a békésieket nem a rémület, hanem
csak a kíváncsiság vezeti ki a helyszínekre – hiszen a gyakorlatot bárki
megtekintheti.

Új, harminc méter magas, ragasztott fa
tartószerkezetû T-mobil bázis állomás
épült fel a közelmúltban Békésen a Dózsa György utcában. A torony - csupán
a látványát tekintve - nem csak Békésen, hanem az országban is egyedülálló még, köszönhetõen a tájba illeszkedõ kivitelezésnek.
Már korábban is telepítettek mobiltelefon szolgáltatók békési helyszíneken különbözõ szerkezetû antennákat, vagy éppen kiemelkedõ épületek
tetejére helyezték azokat, melyekre rá
sem csodálkozunk, hiszen látványuk

már megszokott a békésieknek. Az új
mobilgeneráció, azaz a 3G videó átviteli rendszer kiépítéséhez a Magyar
Telekom Nyrt. az ország többi településéhez hasonlóan városunkban is áttekintette már meglévõ rendszerét, s
az új rendszer eléréséhez szükséges
antennáit ahol lehetett a régi adóhelyekre csatlakoztatta. Négy helyszínen
azonban, a megfelelõ vétel és lefedettség miatt új tornyok építésérõl döntött.
Ezek egyike épült fel a Dózsa
György utcában.

Az önkormányzat hosszú tárgyalásokat folytatott a Magyar Telekom
Nyrt.-vel, hogy a lehetõ legkevesebb
számú új antenna épüljön. A külsõ
megjelenésre vonatkozó lehetõségek
közül az országban elsõként, egy a környezetbe illeszkedõ, nívós kivitelû fa
szerkezetû torony kivitelezésében állapodtak meg a felek. Az engedélyek kiadásánál az építéshatóság a legkörültekintõbb hatósági eljárást folytatta le,
mely során a következõ szakhatóságok
lettek bevonta a teljesség igénye nélkül:
(Folytatás a 10. oldalon)

Komplex katasztrófavédelmi gyakorlat lesz 2010. június 02-án reggel 6 és
délután 14 óra között, melyet – biztonságos távolságból – bármely helyi lakos figyelemmel kísérhet. A több részbõl összetevõdõ és 109 embert mozgató esemény „leglátványosabb” része az lesz, amikor a Békési Uszoda mögött,
az egykori strand öltözõjét a „földrengés okozta károsodás miatt” lebontják.
Senki se ijedjen meg hát, ha ezen a napon gyakran hall tûzoltó, mentõ, vagy
rendõrségi szirénázást az utcákon.

Négy új T-mobil torony épül városunkban
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Békés Város Képviselõ-testülete
Egészségügyi és Szociális Bizottságának felhívása
Felhívással fordul Békés Város Képviselõ-testülete Egészségügyi és Szociális
Bizottsága városunk általános-, és középiskolai intézményeihez, illetve
mindazon intézményekhez, melyeknek kiemelt feladata a gyermek és ifjúság
nevelés.
A bizottság tagjai – mindannyian
gyakorló orvosok – vállalják, hogy
elõzetes egyeztetés után egészségnevelõ, illetve szexuális felvilágosító

elõadásokat tartanak a fiatalok részére. A téma Békés Város Képviselõ-testületének áprilisi testületi ülésén
merült fel, a gyermekjóléti és gyer-

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Ismét
virágba borul
Békés
Békés Város Önkormányzata idén is meghirdeti nagy sikerû Virágos
Békés környezetszépítõ pályázatát.
A szervezõk összesen hét kategóriában várják a fotókkal
illusztrált jelentkezéseket 2010. augusztus 10-éig a békési lakosoktól. A beküldött képekbõl a Madzagfalvi Napokon, 2010. szeptember 10–12. között kiállítás nyílik majd a kulturális központban.
Ezután a téli hónapokban a gyõztesek fotóiból készült tárlat a
városháza földszinti folyosóján tekinthetõ majd meg.
Tavaly több mint félszáz nevezés érkezett a meghirdetett hét
kategóriában. Legtöbben a virágos udvar-ház valamint a virágos
balkon-veranda kategóriában neveztek, de szép számmal érkezett
még rendezett ingatlan elõtti közterületeket bemutató fotó is.

A verseny részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal portáján
vehetõ át, vagy a www.bekesvaros.hu honlapról
tölthetõ le.
További információt a polgármesteri hivatal titkárságán,
Hajdu Líviánál lehet kérni a 411-375-ös telefonszámon.
Beküldési határidõ:
Virágos Békés, Békés Város Polgármesteri Hivatala
5630 Békés, Petõfi u. 2.

mekvédelmi feladatok elmúlt évi értékelésénél. A bizottság tagjai ezzel a
kezdeményezéssel hiánytevékenységet látnának el.
Érdeklõdni illetve egyeztetni Békés Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzõi Titkárságán Nagyné
Vass Kamillánál lehet személyesen
vagy a 411-011-es telefonszámon.

Négy új T-mobil
torony épül
városunkban

(Folytatás a 9. oldalról)
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti és kiképzési Fõosztálya
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Fõosztálya
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal Szegedi Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
Az antenna adóberendezése szakvéleményeztetve lett az Országos
"Fréderic Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézettel, mely megállapította,
hogy a levegõben mérhetõ teljesítménysûrûség a lakosság által megközelíthetõ helyeken nem haladja
meg a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM
rendelet, lakosságra elõírt vonatkoztatási határértékeit, így az építési engedély kiadásához kikötések
nélkül hozzájárult.
Ez annyit jelent, hogy az építmény
nem veszélyezteti a környéken lakókat.
A zajkibocsátás szintén nem lépi
túl az adott területre városunkban érvényes határértéket. Az ÁNTSZ Délalföldi Regionális Intézete is kikötés
nélkül hozzájárult az építéshez.
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HIRDETMÉNY

A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte az ebek
veszettség elleni kötelezõ védõoltását.
Felhívjuk valamennyi eb tulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában lévõ,
minden 3 hónaposnál idõsebb ebet az alább felsorolt napokon és
idõpontban szájkosárral ellátva, pórázon

VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁS

céljából vezesse elõ. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti
elõ, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai állategészségügyi
szabálysértést követnek el, amely büntetést von maga után.
A felvezetett eb oltási díja:
A kisállat egészségügyi kiskönyv:

2700 Ft/eb.
300 Ft/db - 2010. január 1-jétõl
tették kötelezõvé.

A féregtelenítés:

100 Ft/10 tt. kg.

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZÕ:
Vasúti mázsaház

Június 10. csütörtök

17.00-19.00 óráig

dr. Szabó László

Tátra utca vége

Június 11. péntek

15.00-16.00 óráig

dr. Erdész Csaba

Gázcsere telep
(Kõrösi Cs. S. u.)

Június 11. péntek

16.00-18.00 óráig

dr. Szabó László

DÉMÁSZ parkoló

Június 12. szombat

10.00-12.00 óráig

dr. Erdész Csaba

Híd utca

Június 16. szerda

11.00-13.00 óráig

dr. Erdész Csaba

Borosgyáni kocsma

Június 16. szerda

17.00-18.00 óráig

dr. Szabó László

Váradi utca 1.

Június 18. péntek

15.00-16.00 óráig

dr. Erdész Csaba

Vasúti mázsaház

Június 18. péntek

16.00-18.00 óráig

dr. Szabó László

Június 26. szombat

10.00-12.00 óráig

dr. Szabó László

PÓTOLTÁS:
Vasúti mázsaház

Békés Város Önkormányzatának

INGATLAN HIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történõ

BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETI

a tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat:

! Békés, Karacs T. u. 7. II/8. szám (59 m2)
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
! Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21 200 Ft/hó+áfa
Részletes tájékoztató kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztályán (Békés, Petõfi u. 2., 36-os számú iroda).

Benyújtási határidõ: 2010. június 9. (szerda), 16.00 óra.
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Ismét
használható
a békési mázsaház
Békés Város Önkormányzata ezúton
tájékoztatja a lakosságot, hogy a vasútállomás mellett lévõ mázsaház újból
használható. Üzemeltetése a LISZ Kft.
feladata.
A mérlegelési igényeket Szabó Józsefnél (Békés, Tárház u. 60.) lehet bejelenteni a mérlegelés elõtti napon, a
06-70-367-2033-as telefonszámon. A
mérleghasználatért sertésenként 300
Ft, szarvasmarhánként 500 Ft-ot kell a
helyszínen fizetni.

Országszerte
mezõgazdasági
összeírást
tartanak

A Központi Statisztikai Hivatal 2010.
június 1. és június 21. között az ország
valamennyi településén, így Békésen
is általános mezõgazdasági összeírást
(ÁMÖ) tart.
Célja, hogy átfogó képet adjon a
mezõgazdaság jelenlegi helyzetérõl.
KSH érintett munkatársain kívül
mintegy 13 000 összeíró, továbbá
3000 felülvizsgáló és területfelelõs
vesz részt a munkában.
A KSH munkatársai kérnek minden gazdálkodót, hogy az összeírás
gyorsabb elvégzéséhez készítsék elõ
annak a területnek a helyrajzi számát,
ahol a mezõgazdasági tevékenységet
folytatják.
Az összeírók személyre szóló igazolványt kapnak, melyek jogszerû
használatát a KSH területileg illetékes
szervezeti egységeinél ellenõrizhetik.
Az összeírás idõszakában a KSH
munkatársai az ingyenesen hívható
06-80-200-224-es telefonszámon érhetõk el, s készségesen válaszolnak az
összeírással kapcsolatban felmerülõ
kérdésekre.
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Júniusban átadják az új körforgalmat
az Ady utcánál
Békés belvárosában az Ady (4644-es)
és a Kossuth (470-es) utcák csomópontjában körforgalom vezeti a nem
is olyan távoli jövõben az autósokat.
A körforgalom kialakításával megoldottá válhat az Ady utca felõl érkezõ
gyalogosok és kerékpárosok biztonságos áthaladása a csomóponton és a
Csíkos utca irányába is. A fejlesztés
nem érinti a forgalom rendjének változását sem az Ady sem a Szarvasi utcában. A csomópont közepén köztéri
mûalkotás elhelyezését tervezi a békési önkormányzat, körülötte parkosítás
várható.
A tervezett átalakítással rendezetté
válik a környezet is. A fejlesztésrõl
szóló háromoldalú megállapodást még
2008. november 20-án aláírta Békés,
de csak most került sor a vállalkozási
szerzõdés aláírására és a munkaterület
átadásra. Az összesen 60 millió forintos beruházásból csupán 18 millió
terheli az önkormányzatot és a tervek szerint idén június elején már átadásra is kerülhet az újjáépített rész.
Nem ez az egyetlen fejlesztés zajlott az Ady utcán. Gyalogos átkelõhely létesült az Ady és a Liliom utcák

keresztezõdésénél a már meglévõ kerékpáros átkelõ mellett.
Az átkelõhelyet kellõ megvilágítással és sárga villogóval látják el. A pályázatot még 2008 szeptemberében
nyújtotta be az önkormányzat, együttmûködésben a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel. Az érintett 4644.
számú közút ugyanis a Zrt-hez tartozik,

de – mint azt Izsó Gábor polgármester
elmondta, Békésnek is érdeke a balesetveszélyes rész közlekedésének feloldása. A tervezett átkelõ ugyanis a
belvárosban, a lakótömbök között található. A pályázatban a városi önkormányzatot 420 000 forint önrész terheli az összes, azaz 4,2 millió forint költségbõl.

Békés is csatlakozik a befektetõbarát településekhez
Idén Békés is csatlakozik az ország
„Befektetõbarát településeihez”, azaz
részt vesz abban a programban, mellyel a város még hatékonyabban tudja menedzselni a befektetési folyamatait.
A képzést a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium kezdeményezésére az ITD Hungary folytatja le,

idén másodszor. A nyitórendezvényen
már ott volt a város polgármesterén kívül még két szakember, akik a program végén elkészítik a város új beruházásösztönzõ stratégiáját. Békésen
több – a befektetõk számára vonzó –
ingatlan is van. Már korábban tárgyalt
a helyi önkormányzat a Tarhosi Zenepavilon és az egykori kastély hasznosí-

tásának lehetõségérõl és Dánfok további nagyszabású fejlesztéséhez is
befektetõket keresnek. Azok a települések, aki végigkövetik a rendszeres
konzultációkat, egy közös angol-magyar nyelvû honlapra is felkerülnek,
befektetéseiket pedig a program lebonyolítójának segítségével hatékonyabban menedzselhetik.
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