
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MÁRCIUS HAVI KIEMELT TÉMÁNK: A NÉPSZAVAZÁS  
 

 

A helyi választási iroda tájékoztatója 
 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-re Országos Ügydöntı Népszavazást tőzött ki. 
 

A népszavazásra feltett kérdések 
 

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követı év január 1-jétıl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? 
 

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-
szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követı év január 1-jétıl ne kelljen 
vizitdíjat fizetni? 
 

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsıfokú tanulmányokat folytató 
hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? 

 
A névjegyzékbe történı felvétel 

 
Szavazni kizárólag személyesen és – igazolás kivételével – csak a választópolgár lakóhelye szerint 
kijelölt szavazóhelyiségben lehet. 
A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 

 

A szavazatszámláló bizottság nem vehet fel senkit a névjegyzékbe. 
(Kivéve az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága.) 

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrıl 2008. február 22-ig kaptak értesítést.  
Az értesítésen szerepel annak a szavazókörnek a címe, ahol az értesítésen szereplı személy szavazhat. 
A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a 
lakcím megállapítására alkalmas igazolványát, ezért ezeket vigyék magukkal. 
Erre a következı érvényes igazolványok alkalmasak: 

- a lakcímet is tartalmazó „régi típusú” személyazonosító igazolvány vagy 
- a lakcímigazolvány (közismert nevén lakcímkártya) és személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy 2001. január l-jét követıen kiállított (kártya formátumú) vezetıi engedély. 

A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet 
pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérıl szóló elismervény is. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

 
 

VVáárr oosshháázzii   

          KK rr óónniikkaa 
BÉKÉS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓJA  

   ingyenes                   2008. március               XI . évfolyam  1. szám 
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Igazolás kérése 

 
Az a választópolgár, aki Magyarországon, de a lakcímétıl eltérı helyen kíván szavazni, a lakcíme 
szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjétıl igazolást kérhet. Igazolást kérni személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, 
hogy az  2008. március 4-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolást legkésıbb 2008. 
március 7-én 16.00 óráig lehet kiadni. 
Igazolással szavazni csak a kijelölt szavazókörben lehet, mely az 5. számú szavazókör.  
Cím: Zeneiskola, Békés, Petıfi S. u. 1. sz. 
 

Mozgóurna kérése 
 
A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a szavazás napja elıtt a Jegyzıtıl (Helyi 
Választási Iroda vezetıjétıl), illetıleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. 
 

A szavazás 
 

Szavazni 2008. március 9-én (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet. 
 
A szavazás ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a választójoguk gyakorlásához 
szükséges ideig tartózkodhatnak. A választópolgárnak a szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, 
azonban ennek használatára nem kötelezhetı. A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak a szavazó 
tartózkodhat a szavazófülkében. Mindhárom népszavazási kérdésre külön, más-más színő szavazólap 
szolgál. Ha a választópolgár a borítéknak az urnába helyezése elıtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését 
elrontotta, egy alkalommal kérheti annak cseréjét.  

 
A népszavazás eredményessége 

 
Az ügydöntı országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes 
választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. 
A választópolgárok döntése az Országgyőlés számára 3 évig kötelez. Ha a népszavazás 
eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyőlésre. 
 

Ha további információra van szüksége … 
 

A népszavazással kapcsolatos információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat, illetve 
tájékoztatásért a Helyi Választási Irodához fordulhat (Békés Város Polgármesteri Hivatala, Békés, 
Petıfi u. 2.; tel.: 411–011). 
 
 
Békés, 2008. február 26. 
 
 

Dr.Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
Békés város jegyzıje 

Helyi Választási Iroda Vezetıje 
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Rövid hírek a képviselı-testületi ülésrıl 
 

2008. január 24. 
Békés Város Képviselı-testületének  

soros ülése 
 

Békés-Ferment Kft. megalakítása 
 

 Újszerő, levédetett technológiával, állati 
trágyából, kémiai adalékanyagok használata 
nélkül állít elı talajjavító anyagot az 
Agroferment Kft., amely Mezıkövesd után 1,3-
1,4 milliárd forintos beruházásból Békésen 
tervezi megépíteni következı üzemét. A Békés 
Város Önkormányzatával közösen alapított 
Békés-Ferment Kft. társasági szerzıdését 
elfogadta a testület, így városunk 49 %-os 
üzletrésszel rendelkezik a társaságban. 

A várhatóan az idén elinduló beruházás 
50–60 embernek adhat majd munkát Békés 
Tarhos felé vezetı részén. 
 

2008. február 14. 
Békés Város Képviselı-testületének  

soros ülése 
 

Békési Szilvapálinka út 
 

 A Békést, Békéscsabát és Gyulát 
tömörítı Közép-Békési Centrum már korábban 
kezdeményezte a Fejlesztési Ügynökségnél, 
hogy a turisztikai attrakciók között a 
borturizmus mellett legyen nevesítve a 
földrajzilag eredetvédett szilvapálinka is.  

A Regionális Fejlesztési Tanács 
elfogadta a javaslatot, így kerülhetett sor a 
KBC keretében a három város egy-egy 
vállalkozójának bevonásával egy közös 
pályázat benyújtására, mely ezt a hungarikumot 
népszerősíti, a térség turisztikai attrakció-
kínálatának bıvítése mellett. A pályázatban 
pálinkakóstoló- és bemutatóhelyek kerülnek 
kialakításra, melyek során bemutatásra és 
kóstoltatásra kerül a földrajzilag eredetvédett 
Békési Szilvapálinka, kiegészülve a termék 
hagyományainak, elıállításának bemutatásával.  

Mindhárom városban a vállalkozók 
saját ingatlanukon alakítják ki a 
bemutatóhelyeket, amely beruházásokhoz az 
önerıt maguk biztosítják. A három város csak 

„jelképes” összeggel, 500.000,- forinttal járul 
hozzá a marketing kiadásokhoz. Nyertes 
projekt esetén a Békési Szilvapálinka út 
centruma természetesen Békésen lesz, és itt 
valósul meg a legnagyobb beruházás is, 
mintegy 100 millió forint értékben. 

 

Inkubátorház pályázat beadása 
 

 A Verseny utca 4. szám alatti 
ingatlanon valósulna meg az az Inkubátorház, 
melynek pályázati beadását testületi ülésén 
jóváhagyta Békés Város képviselı-testülete.  

A 300 millió forint + Áfa összegő 
beruházás mintegy felét lehet megnyerni a 
pályázaton, a másik rész biztosítását az 
önkormányzat vállalná fel. A szakemberek 
számításai szerint az irodák, raktárhelységek és 
mőhelycsarnokok bérbeadása révén 
megtérülhet a beruházás költsége. A befejezés 
tervezett idıpontja 2009. októbere.  

Az elızményekhez hozzátartozik, hogy 
Békés Megye Önkormányzatának szintén 
kiemelt célkitőzése az ipari parkok és 
Inkubátorházak létesítése, de az egyeztetések 
során kiderült, hogy a saját erıt pályázatunkhoz 
nem biztosítják, hanem teljesen megyei 
forrásból képzelik el saját „zöldmezıs” 
Vállalkozói Telephely Programjukat 
megvalósítani. 
 

Bursa Hungarica 
ösztöndíj igénylésének változásai 

 

 Mind a Pénzügyi, mind az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj 
igénylésének módosítását, mielıtt a testület 
elfogadta azt. Az új rendelet szerint a 
méltányossági támogatás megszőnik, ellenben 
az ösztöndíj jogosultsági jövedelemhatárai 
bıvülnek. A jövıben azok igényelhetik, 
akiknél a család egy fıre jutó jövedelme nem 
haladja meg a 47.000 Ft-ot, egyedül élı 
esetében a 53.000 Ft-ot. Az ösztöndíj 
támogatás maximális mértéke 5.000 Ft/hó.  
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Rövid hírek a képviselı-testületi ülésrıl 
 

2008. február 28. 
Békés Város Képviselı-testületének  

soros ülése 
 

Új buszvárók építése 
 

Új autóbuszvárók és megállóhelyek 
építésére nyújt be pályázatot Békés Város 
Önkormányzata. Errıl döntött Békés város 
képviselı-testülete február végi ülésén.  

A 90 %-os támogatási intenzitású 
pályázati lehetıség révén lehetıvé válhat a 
városi autóbuszvárók teljes körő felújítása, 
mely érinti a járdaszigetek felújítását, 
akadálymentesítését, buszváró felépítmények 
elhelyezését, padok, szemétgyőjtıedények 
beszerzését, környezetük rendezését. Nyertes 
projekt esetén Békés városa hetvenhárom 
millió forintos fejlesztést valósíthatna meg 
ezzel a lehetıséggel.  
 

Parkolási koncepció 
 

 Városunk parkolási gondjaira kíván 
megoldást találni a polgármesteri hivatal 
szakemberei által tervezett új parkolási 
koncepció. A terv elkészítésérıl még egy 
korábbi testületi ülésen döntött a grémium, a 
képviselık ezúttal elsı körben a koncepció 
alapelveire adták áldásukat.  

Ezek szerint a közlekedésben 
résztvevık között prioritást kell felállítani, ami 
alapja lesz a késıbbi döntéseknek. A 
sorrendiségben a gyalogosok védelme került az 
elsı helyre, majd a kerékpárosok, a 
tömegközlekedés, az áruszállítás, a 
személygépkocsik és végül a tehergépjármővek 
következnek. Szintén határoztak a képviselık 
arról a maximalizált távolsági toleranciáról, 
amely a parkolás helyétıl a cél eléréséig terjedı 
távolságot határozza meg. A parkolási 
koncepciót több fordulóban is megvitatja majd 
a testület. 
 

2008. évi víz- és csatornadíjak 
 

 Hosszas tárgyalások elızték meg azt az 
elıterjesztést, mely 2008. március 1-jétıl 
december 31-ig meghatározza városunk víz- és 
csatornadíjait. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 

vezérigazgatója már több fórumon is jelezte a 
megyei településeknek, hogy az elavult, 
elrozsdásodott vezetékek eresztenek, több 
helyen 50 %-ban elfolyik az ivóvíz, máshol a 
gyenge nyomás mellett beszivárog a rendszerbe 
a talajvíz. A több évtizede elhanyagolt csövek 
olyan fejlesztést igényelnek, melyet a társaság 
önerıbıl nem tud finanszírozni. Izsó Gábor 
polgármester a probléma érzékeltetésére 
bemutatta a képviselıknek, milyen kívül-belül 
rozsdás csöveken érkezik a víz lakóhelyükre. 
Az a fejlesztési hányad, mely a Vízmővek Zrt. 
szakembereinek javaslata szerint beépíthetı a 
lakossági és önkormányzati víz- és 
csatornadíjakba lesz a forrása a 
közmővagyonnal kapcsolatos rekonstrukciónak 
és fejlesztésnek.  

A testületi ülésre meghívott vízügyi 
szakemberek elmondása szerint átlagos, havi 5 
m3 vízhasználat esetén, az alapdíjat is 
tartalmazó számla végösszegét 14,2 %-al 
növeli meg a most elfogadott testületi döntés.   

A képviselık végül minısített 
többséggel megszavazták a 2008. évi 
díjtételeket, a lakossági fogyasztók vízdíja 
146,60 Ft + Áfa/m3, a csatornadíj mértéke 
pedig 180,30 Ft + Áfa/m3 lesz az idei évben. A 
díjtételek emelése így tartalmaz egy nettó 25,2 
Ft/m3 fejlesztési hányadot, melyet az 
önkormányzat elkülönített számlán kezel és 
csak a rendszer fejlesztésére költ el.  
 

Békés város nemzetközi kapcsolatai 
 

Gyergyószentmiklós és Magyarittabé 
után új testvérvárosi kapcsolatot szeretne 
kialakítani Békés városa.  

Az ausztriai Karintiában fekvı Mallnitz 
városával való kapcsolatfelvételt Csuta György 
festımővész javasolta korábban, míg a másik 
érdeklıdés a szlovákiai Vágfarkasdról érkezett, 
akik már régóta jó kapcsolatot ápolnak a 
Szegedi Kis István Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégiummal illetve a 
Békési Református Egyházközséggel. 

A hosszabb távú kapcsolat kialakítása 
érdekében meghívjuk Vágfarkasd 3 fıs 
delegációját a X. Madzagfalvi Napokra.    
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A Polgármesteri Hivatal 

lakcímnyilvántartással kapcsolatos közleménye 
 

Az utóbbi hetek nagy visszhangot kiváltott ügye a külterületi lakcímváltozással kapcsolatos 
lakossági panaszok. A probléma fı oka az volt, hogy a Hivatal lakcímnyilvántartási hatósági 
ügyekben illetékes vezetı munkatársa a településrész nevek lakcímnyilvántartásban való 
kezelhetetlenségét úgy értelmezte, hogy nincs lehetıség a hagyományos elnevezések 
(Malomasszonykert, Jégvermi kert stb.) megtartására. Ennek megfelelıen utasítására 
elkészítették és kikézbesítették az új lakcímkártyákat olyan elnevezéssel, melyen a külterületi 
részek egységesen Tanya … Kerület …szám elnevezéssel szerepeltek. Az elıbbi intézkedés a 
lakosságra gyakorolt hatás nem kellı felmérésével történt, különös tekintettel az érintett lakók 
hagyomány tiszteletére. Fentiek miatt az utóbbi hetekben megkíséreltük a probléma megoldását, 
melyet az alábbiakban vázolunk fel: 
A Képviselı-testület az elıkészítést követı legrövidebb idın belül határozatot hoz arról, hogy a 
régi településrész nevek (Malomasszonykert, Jégvermi kert stb.) közterület elnevezéssel – és ne 
településrész elnevezéssel! – megmaradjanak a címnyilvántartásban. Ennek megfelelıen a 
címbázisban a külterületeket az alábbiként fogjuk szerepeltetni. 
Közterület elnevezése: pl. Jégvermi kert IX. 
Közterület jellege: üresen marad, mert nincs szükség további (utca, köz stb.) elnevezésre. 
Az ingatlan száma: pl. 36. szám  
Problémás volt még a Malomasszonykert belterületi részén a védtöltés mellett lévı, a 
Szivattyúház és a Denevér közötti lakóingatlanok elnevezése. Ennek megoldására az érintett 
tulajdonosok a gátkorona részen lévı területrıl az Önkormányzat javára ingyenesen 
lemondanak, ezt követıen mint közútról megközelíthetı ingatlanok utcanevet kaphatnak, mely a 
gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a Malomasszonykert utcához kerülnek beszámozásra.  
 

           
         A BÉKÉSI NYÍLT NAPOK 

                                                            KERETÉN BELÜL 
2008. március 20-án, csütörtökön 

13,00 - 16,00 óra között 
                                a                          a Galériában (Békés, Széchenyi tér 4.) 

                                                                         HÚSVÉTI JÁTÉKOK, BERZSELT TOJÁSOK KÉSZÍTÉSE 
                       Minden szükséges alapanyagot biztosítunk. 

                                                           A RÉSZVÉTEL INGYENES! 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Lomtalanítás 
 

A Békési Hulladékgyőjtı 
Kft. 

2008. március 29-én  
VÉGZI AZ IDEI 

LOMTALANÍTÁST.  
 

Megkérjük a lakosokat, 
hogy feleslegessé vált 
tárgyaikat csak ezen a 
napon reggel 7.30-ig 

helyezzék ki. 
 

Békés Város 
Önkormányzata 

 

A Békési Fürdıért Közalapítvány felhívása 
 

A Békési Fürdıért Közalapítvány az idén is várja 
az adót fizetı állampolgárok 1 százalékos felajánlását. 

Békési Fürdıért Közalapítvány adószáma: 
 

18386169-1 -04  
 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
százötven millió forint támogatásával hamarosan korszerő uszoda 
épülhet fel Békésen. Most különös jelentısége és aktualitása van 
minden lakossági felajánlásnak, mely hozzájárul a fürdı további 
fejlesztéséhez. 

Amennyiben a személyi jövedelemadó 1%-án túl egyéb 
pénzösszeggel is segíteni szeretnék a fejlesztés ügyét, 
felajánlásaikat a következı számlaszámon tehetik meg: 
 

11998707-06278340-10000001  
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Az elmúlt év tapasztalatai jelentik a hidat az idei év sikereihez! 
 

 

Céljaink, eszközeink, gazdasági lehetıségeink mind-mind négy éves periódusokba kényszerítik 
szándékainkat, terveinket, vágyainkat.  A 2007-es esztendı számvetésekor el kell mondani, hogy több 
olyan fejlesztést befejeztünk, melynek elindítása elıdeinkhez köthetı, bár kimunkálásukban a korábbi 
képviselı testület részeként mi is részt vettünk. Több ilyen beruházás esetében a tervek rendelkezésre 
álltak, a megvalósítás „oroszlánrésze” viszont már nekünk jutott. 

 

Gazdasági egyensúly 
Békés városára a többi magyar településhez hasonlóan egyre fokozódó terheket rónak a 

kormányzati megszorítások, emellett a különféle pályázatok kiírása is sokat csúszott, a támogatás 
önerıhöz viszonyított aránya jelentısen romlott. Éppen ezért tartom a város egyik legnagyobb 
eredményének, hogy sikerült megıriznünk intézményeink mőködıképességét. Dicséret illeti ezért a 
teljesítményért a hivatal dolgozói mellett valamennyi intézményünket, és a város társadalmi, civil 
szervezetein, egyházain keresztül Békés lakosságát is.  

  

Stabil költségvetés 
A mögöttünk hagyott 2007. esztendı az új képviselı-testület elsı önálló gazdasági éve volt, 

melyet a háromnegyed éves zárás adatai szerint sikerült hitel nélkül magunk után hagyni!  
2008. február 14-i testületi ülésünk elfogadta az idei évre szóló költségvetést, melynek 

tervezésekor kiemelt feladatként kezelte az önkormányzat, intézményei és a polgármesteri hivatal 
mőködési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos 
ellátásához szükséges. További irányelv volt, hogy a mőködési kiadásokat úgy kell megtervezni, hogy 
az önkormányzat a zavartalan mőködés biztosítása érdekében mőködési hitel felvételére ne 
kényszerüljön!  

Fejlesztési célú hitelfelvétel tervezésénél olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, amelyek 
megvalósulásához más forrás (központi támogatás, pályázati támogatás) is bevonható. A 2008. évi 
költségvetésünkben a dologi kiadások és a személyi juttatások meghatározása a 2007. évi 
költségvetésben kialakított elvekre épült, így az intézményi költségvetések meghatározásánál 2008. 
évre nem kellett újabb megszorításokat érvényesíteni.  

 

A „Hidak városa” kötvény 
Az elmúlt évben több olyan, a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb fejlesztés került 

kidolgozásra vagy fejezıdött be, amelyekhez jelentıs mértékő önerıre lesz szükségünk. Miután a 
város lakosságától, intézményeinktıl nem kívántunk ennek érdekében nagyobb terheket beszedni, más 
városokhoz hasonlóan mintegy kétmilliárd forint értékő kötvényt bocsátott ki a város, amellyel 
jelentısen megnıttek esélyeink az uniós pályázatok sikeres lebonyolítása terén. 

  

Nagyobb léptékő fejlesztések 
Az elızı képviselı-testület elıkészületei után 2007-ben adtunk át  két hidat az Élıvíz csatornán 

illetve a kishajó kikötıt, amelyek fontos szerepet kapnak a város turisztikai koncepciójában.  
Több éves huzavona után a Békés és környéki gazdálkodók birtokba vehették az Agrár-

Innovációs Központot.  
Szintén komoly eredmény az a két nyertes pályázat, amelyek által – 200 illetve 59 millió forint 

támogatásból – végre megvalósul a Békés-Mezıberény és a Békés-Murony kerékpárút. A két nyertes 
projekt lebonyolítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményét a 2008. február 19-ei ülésen jóváhagyta 
a képviselı-testület. 

Az évek óta komoly problémákat okozó belvízhelyzet megoldását remélhetjük a Megyei 
Önkormányzattal együtt közösen beadott 251 millió forint értékő nyertes pályázattól. 

Végül pedig régi álmunk válhat valóra, ha az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériumtól kapott, vissza nem térítendı 150 millió forintos támogatásból végre megvalósulhat a 
fedett uszoda projektje. 

                                                Izsó Gábor, polgármester 
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Kitüntetési javaslatokat vár Békés városa  
 

Április 15-én Békés várossá nyilvánításának 35. évfordulóját  ünnepli. Békés Város 
Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetését, a Békés Város Díszpolgára címet, 
illetve a Békés Városért kitüntetést az arra érdemes személynek, kollektívának. 
A kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselı-testület tagjai, tisztségviselıi, bizottságai mellett a 
gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek. 
 

A cím azon személyeknek vagy kollektíváknak adható, akik a város gazdasági, társadalmi 
fejlıdése, a kulturális és a mővészeti élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb idın 
át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. 
 
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt: 
 

      –   személyi adatait, illetve a kollektíva pontos megjelölését 
–   az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. 
 

A javaslatot 2008. március 10-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez. 
 
 

Tájékoztató az építésügyi jogszabályok változásairól 
 

Az elmúlt év végén jelentısen megváltoztak az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok.  
Az építésügy a lakosság mindennapi életét érinti és nem utolsó sorban, jelentıs 

vagyontárgyához, tulajdonához főzıdik. A megváltozott jogszabályok az egész település lakosságát, az 
itt mőködı vállalkozásokat, de még a letelepedni szándékozókat is érintik. 
 

A településünkön mőködı építésügyi hatóság illetékességi területe a jogszabályváltozások 
következtében nem változott meg, az építésügyi hatóság továbbra is a Békés Város Polgármesteri 
Hivatalának építésügyi hatósága. 
  

Hatályba lépett a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról. 
A városban megjelent szóbeszédekkel, híresztelésekkel ellentétben: 
 

FELHÍVJUK AZ ÉRINTETTEK FIGYELMÉT, HOGY ÉPÍTMÉNYT L ÉTREHOZNI, 
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZNI, TOVÁBBR A IS CSAK ÉPÍTÉSI 
ENGEDÉLY, JÓVÁHAGYOTT BEJELENTÉS ALAPJÁN LEHET! 
 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a fenti tevékenységekkel kapcsolatosan, feltétlenül elızetesen 
informálódjanak az építésügyi hatóságnál! 
 

A jogszabály változás következményeként változtak a különbözı engedélyezési és bejelentési 
dokumentációk tartalmi követelményei, az eljárás rendje és az ügyintézési határidık! 
 

Amennyiben ingatlant vásárolnak, építenek, felújítanak, átalakítanak, vagy bármilyen 
építményt érintı beruházást terveznek, elızıleg feltétlenül érdeklıdjenek az építésügyi-, és kapcsolódó 
elıírásokról, így jelentıs akár milliós nagyságrendő felesleges kiadástól vagy bírságtól kímélik meg 
pénztárcájukat! 

 
Csökmei László Erik 

városi fıépítész 
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Békés Város Önkormányzatának hirdetményei 

 
 
 
 
  
 

Pályázati közlemény 

Békés Város Képviselı-testülete 
pályázatot írt ki a Békés Városi 
Kulturális Központ igazgatói 
álláshelyére, ami a Kulturális Közlöny 
2008. évi 2. számában jelent meg. A 
kiíráson jogszabályváltozás miatt 
módosítani kellett. A közlöny a 
helyesbítést 5. számában jelenteti meg. A 
pályázatok beadási határideje a 
helyesbített kiírás Kulturális 
Közlönyben való megjelenésétıl 
számított 30 nap. A pályázati kiírás 
elektronikus formában a helyesbítés 
után a http://www.kszk.gov.hu/ honlapon 
is megjelenik. 

 

Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630 
Békés, Petıfi u. 2. Tel.: 66/411-011. Internetcím: www.bekesvaros.hu E-mail cím:varoshaza@bekesvaros.hu Felelıs 
szerkesztı: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı. Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra.  
Nyilvántartási szám: 75.998-1997. Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a BÉKÉS-
TYPO Bt. nyomdájában  8 800 példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi út 15. HU ISSN 1419-7146. 

 
Tájékoztató  

 
Békés város általános iskoláiban az elsı 

osztályosok beíratása 
 

2008. március 10–11-én (hétfı–kedd)  
8.00–16.00 óráig lesz. 

       

A beiratkozás helyszínei: 
 
Békési Kistérségi Iskola leendı elsıseinek: 

Agrárinnovációs Központ földszinti 
nagyterme  
(volt Korona Mozi, bejárat a Spar áruház 
parkolója felıl).  

 

Szegedi Kis István Református Általános Iskola 
leendı elsıseinek:  

Az általános iskola igazgatói irodájában 
(Petıfi u. 3.). 

 

Arról, hogy a gyermekek melyik osztályba 
kerülnek – a szülık igényét, a gyermek lakhelyét 
és az esélyegyenlıségi szempontokat figyelembe 
véve – az iskola igazgatója dönt.  

A felvételrıl március 19-ig kapnak értesítést a 
szülık. 

A jelentkezéshez szükséges iratok: 
 

- szülı személyi igazolványa, 
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- gyermek TAJ száma, 
- óvodai szakvélemény az iskolaérettségrıl, 
- tanuló fényképe, 
- 550,- Ft a diákigazolványhoz. 

 

 
Ingatlan értékesítés 

 
Békés Város Önkormányzata pályázat 
útján történı értékesítésre meghirdeti a 
tulajdonát képezı alábbi ingatlanát: 
 

Békés, Fáy A. u. 11. III/29. szám alatti 
3 szobás, 71 m2-es, komfortos lakás. 

Az induló vételár: 6.900.000,- Ft. 
 

Részletes tájékoztató kérhetı a 
Polgármesteri Hivatal  

Gazdálkodási Osztályán 
(Békés, Petıfi u.2. sz., 36-os iroda). 

 
Benyújtási határidı: 

2008. március 14. (péntek) 12.00 óra. 
 

Rágcsálóirtás 
 

2008. március 26–28. között rágcsálóirtást végeznek a városban. Igényeiket a Polgármesteri Hivatal 
telefonközpontjában, valamint a Kossuth utcai egyállásos autómosónál jelezhetik 2008. március 

25-ig. 
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a következı negyedéves rágcsálóirtás idıpontja 2008. 
május 19–23. között lesz. Az igények leadhatók az irtást megelızı héten péntekig. 


