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Karácsony ünnepén
Az életünk során egymást
követı karácsonyok, az újra meg újra
megismétlıdı adventi ünnepvárás idıvel
mindenki
számára
személyes,
meghitt
gondolatvilággá érik.
Évrıl-évre ugyanazokon a napokon gyulladnak
fel az adventi koszorú gyertyái, kerülnek elı a
karácsonyhoz kötıdı díszek, receptek, mégsem
válik soha sablonossá, megszokottá az ünnep.
Mi lehet a titok, ami oly régóta lengi körbe a
karácsonyt, ami miatt mindig más, mindig új
érzéseket kelt életre bennünk?
Elsısorban éppen az állandóság, az
amely egyúttal rámutat az idı múlására s benne
változó
világunkra,
önmagunkra.
Gondolatainkban elmerülve, régi karácsonyok
képe szökik elénk. Vannak, akik sajnos már
nem állhatnak velünk szentestén a karácsonyfa
fényében, de az évek során a család
bıvülésével új arcok is költöztek szívünkbe.
Összeköt bennünket az ünnep, eggyé válik a
fenyıillatú áhítatban a múlt és a jövı. Jézus
születésének ünnepe ilyenkor szorosabbra
húzza az év közben esetleg fellazuló családi,
baráti kötelékeket. Mert valljuk be, bizony
egyre többet rohanunk, egyre kevesebb idınk
marad egymásra. A hétköznapok küzdelmei
könnyen elfeledtetik velünk, hogy családunk,
szeretteink nélkül nem lennénk képesek
helytállni.

Álljunk meg hát most az ünnep
heteiben! S ha ez sikerül, talán megláthatjuk
azokat az apró pillanatokat, megszokottnak
tőnı mozdulatokat, amelyek szeretetet,
ragaszkodást vagy barátságot jelentenek. Az
odafordulás,
az
egymásra
figyelés
mindennapos szükséglete mellett éppen ezek a
napok, az adventi ünnepvárás napjai adhatják
meg mindannyiunknak azt az érzelmi többletet,
amelyre – valljuk be – egyre nagyobb
szükségünk van. Sokan élnek közöttünk,
akiknek nem adatott meg, hogy családban,
baráti közösségben töltsék legmeghittebb
ünnepünket. Ilyenkor egy jó szó, egy kis tányér
sütemény vagy jószomszédi odafigyelés is
ünnepet varázsolhat a magányos otthonokba.
Kívánom, hogy mindenki olyan
körben élhesse meg a karácsonyest, a
Megváltó születésének csodáját, amely erıt
adhat az elıttünk álló feladatokhoz, reményt
a várható próbatételek elıtt.

Áldott, Békés Karácsonyt Kívánok!

Izsó Gábor
polgármester
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Fókuszban a Parlament: az országgyőlési képviselı kérdez
Erdıs Norbert: „Még nem lehet tudni, mi lesz 2009-tıl a közcélú foglalkoztatással!”
A következı évben komoly változásokra lehet számítani a közcélú és közhasznú
foglalkoztatás területén. Az „Út a munkába” program, azaz leegyszerősítve a segélyezés
munkához kötése számos, egyenlıre megoldhatatlannak tőnı probléma elé állítja az
önkormányzatokat.
A közhasznú és közcélú munkák eddig kialakult rendszerét egy még nem
kellıképpen tisztázott, többféleképpen értelmezhetı közcélú program válthatja fel,
amely azonban szociális válsággal fenyeget. Erdıs Norbert, Békés és térsége
országgyőlési képviselıje, Békés város alpolgármester szerint, ha ez elfogadásra
kerül, Békésen az eddigi 80–90 fı, több turnusban alkalmazott közhasznú és
közcélú dolgozó helyett egyszerre akár 700–800 fınek kell majd az
önkormányzatnak, munkát biztosítania.
Újabb elemként az eddigi támogatást csak 95%-ban fizeti az állam és
kiköti, hogy csak bérköltségre lehet felhasználni az összeget, tárgyi, dologi
kiadásra a továbbiakban nem. Az sem látható egész pontosan, hogy a
legminimálisabb munkavégzéshez szükséges eszközöket (lapát, csákány, seprő stb..) hogyan tudja
majd biztosítani az önkormányzat a közfoglalkoztatottak számára.

A
BÉKÉS VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
pályázatot hirdet
KÖNYVELİ, GÉPJÁRMŐ ÜGYINTÉZİ
munkakör betöltésére, határozott idıre – helyettesítés céljából.
Az állás betöltésének idıpontja várhatóan: 2009. március 1.
Pályázati feltételek: ► büntetlen elıélet, magyar állampolgárság, cselekvıképesség ►közgazdasági
érettségi ►számítógépes felhasználói ismeretek.
Elınyt jelent: ► mérlegképes könyvelıi képesítés ►TTG könyvelı program ismerete ►
költségvetési szervnél szerzett könyvelıi gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok: könyvelés, banki ügyintézés, számlázás.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
- esetleg referencia megjelölést, ajánlólevelet,
- 1 db fényképet.
A pályázati anyagokat 2009. január 31-ig kérjük benyújtani. A pályázatok elbírálására 2009. február
15-ig kerül sor. Cím: Békés Városi Kulturális Központ (5630 Békés, Jantyik M. u. 23–25.)
A pályázatokról további információt ad Kovács Szilvia, a
66/ 411–142 telefonszámon, hétköznap 8.00–16.00 óra között.
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A Város költségvetésérıl:
70 millió forint állami támogatás megvonását kell pótolnunk!
Az önkormányzatoktól elvont támogatások miatt városunk igen nehéz anyagi helyzetbe
kerülhet 2009-ben. A költségvetési koncepció, melyet a 2008. november 27. testületi ülés fogadott
el, a tavalyi évhez képest mintegy 70 millió forint állami támogatás csökkenéssel kényszerült
számolni. Ez az elmúlt évekhez viszonyítva további megszorításokat jelent.
Ahhoz, hogy a város mőködıképességét megırizzük, tehát iskoláinkat, óvodáinkat,
egészségügyi létesítményeinket, zeneiskolánkat, kulturális központunkat és egyéb
intézményeinket mőködtetni tudjuk, és jusson még valamennyi a kultúra, a sport és a civil
szervezetek támogatására is, valamint legszegényebb sorsú embertársainkon is segíteni tudjunk,
a hiányzó pénzt saját forrásból kell elıteremteni, megspórolni.
Tovább nehezíti a helyzetünket, hogy egy rendkívül elavult viziközmő hálózatot
(elsısorban ivóvíz) örököltünk, illetve hogy a békési szeméttelep bezárásával (Európai Uniós
szabvány) Békéscsabára kell szállítani a szemetet.
Pozitív hír viszont, hogy jövıre elkezdıdnek a nagyberuházások, az Uszoda és az
Inkubátorház építése, a Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény teljes körő rekonstrukciója, a dánfoki
szabad strand felújítása, az útfelújítások stb. Az utóbb felsorolt fejlesztések nagyrészt pályázati
támogatásból valósulnak meg, melyeknek önerejét semmiképpen nem terheljük a lakosságra.

2008. november 27.
Békés Város Képviselı-testületének
soros ülése
A külterületi mezııri járulék
csökkentése
Békés Város Képviselı-testülete még
októberi ülésén értékelte a 2008. év mezııri
tevékenységének tapasztalatait. Már akkor
felmerült a külterületi mezııri járulék
mértékének módosítása. Városunkban négy
mezıır teljesít motoros szolgálatot bel-, és
külterületen egyaránt. A mögöttünk álló évben
lopás, vagy annak megelızése érdekében 173
esetben volt szükség intézkedésre. A
külterületen teljesített szolgálat kapcsán
azonban figyelmet érdemel az a tény, hogy a
szántóföldek bejárása – a terület nagysága miatt
– nem lehet olyan hatékony, mint a zártkerteké,
vagy a belterületeké.
A város vezetése úgy vélekedett, hogy
mérséklik és a szolgáltatáshoz igazítják a
külterületi szántóföldek tulajdonosainak
fizetési terheit. Éppen ezért az eddigi 500 Ft /
hektár díjtétel helyett a 2009. évben 250 Ft /
hektár mezııri járulékot kell fizetniük a
tulajdonosoknak. Ez az elızetes számítások
szerint 2,5 millió forint bevétel-kiesést jelent
az önkormányzatnak, a mezıırök azonban
továbbra is szolgálatot teljesítenek a
külterületeken, visszaszorítva ezzel a
megélhetési bőnözést.

A 2009. évi helyi adónemek mértéke
Mint minden év végén, idén is
meghatározta a képviselı-testület a 2009. évi
helyi adónemek mértékét: a helyi iparőzési
adót, a magánszemélyek kommunális adóját
illetve a – városunkban sajnos elenyészı
mértékő – idegenforgalmi adót. A három
díjtétel közül csupán ez utóbbi esetében nem
történt változás.

Iparőzési adó
Csökkentette
Békés
Város
Képviselı-testülete a 2009. évi iparőzési adót,
mely a tavalyi 1,9 % helyett a következı évben
1,8 %-ra mérséklıdik. Az iparőzési adóból az
önkormányzatnak kb. 220 millió forint bevétele
származott. A csökkentésnek köszönhetıen ez
kevesebb lesz a következı évben, így
mintegy 20 millió forinttal több marad a
helyi vállalkozóknál, lehetıséget biztosítva a
munkahelyteremtésre,
munkahelyek
megırzésére.
A
kisebb
adózóknak
és
ıstermelıknek
nyújt
segítséget
az
adómentesség felsı határának 300.000,forintról 600.00 forintra történı emelése.
(A képviselı-testületi ülés anyagai olvashatók a
www.bekesvaros.hu internetes oldalon, az
Önkormányzat
menü
Testületi
ülések
menüpontja
alatt.
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Rövid hírek a képviselı-testületi ülésrıl
(folytatás a 3. oldalról)

Kommunális adó

A piaci díjtételek csökkenése

Emelni kényszerült a kommunális adó
mértékén a testület, mivel a helyi
hulladéklerakó telep várható megszőnése miatt
a következı évben a kommunális szemetet más
településre kell szállítani. A szállítás költsége
rárakódik a lakossági díjra, ami magával hozza
a díjtétel emelkedését.

Rendeletben szabályozta a békési
képviselı-testület a piaci díjtételek mértékét.
A korábbi évek szisztematikusan növekvı
díjszabásával ellentétben a 2009. évre
mérsékelt csökkentést javasolt a grémium
annak érdekében, hogy a piacon árusítók
számát megtartsa, enyhítve ezzel a
mezıgazdasági ıstermelık egyre nehezebb
helyzetén. A díjtételek egységes megállapítása
mellett ismét bevezetésre került a pavilonok
körüli területek használatáért fizetett díj. A
részletes piaci díjtételek, így a helypénzek és
bérletek árairól felvilágosítással szolgálnak a
Piacfelügyelet munkatársai.

Városunkban a kommunális hulladék
nagysága évente 6000-7000 tonna körül van,
ennek
a
hulladékmennyiségnek
az
elszállítása és ártalmatlanítása 2008-ban
megközelítıleg 56 millió forint volt, melyet
nem fedezett teljesen a lakossági adóbevétel.
A jövı évtıl évente legalább 48 millió forint
plusz terhet jelent a Békéscsabára történı
átszállítás és ártalmatlanítás!
A
szelektív
hulladékgyőjtés
bevezetésével és minél szélesebb körő
elterjedésével a Békéscsabára szállítandó
hulladék mennyisége a jövıben csökkenhet,
hiszen az üveget, a mőanyagot, a fémet és a
komposztálható hulladékot helyben is lehetne
kezelni. Így a fentebb leírt költségek
mérséklıdhetnek. Ez nagyban függ a lakosság
együttmőködésétıl.
A témával kapcsolatban további
tájékoztatást találnak lapunk 8. oldalán.
Táblázatunkban bemutatjuk azoknak a
környékbeli településeknek 2009-re várható
díjtételeit, amelyek Békéshez hasonló módon
számolják a kommunális adót.
Kommunális adó mértéke a környezı
településeken

Település

2008. évi
fizetett
kommunális
adó

2009. évi
tervezett
kommunális
adó mérték

Tarhos

9.000,-

12.000,-

Békés

8.000,-

12.000,-

Kamut

8.700,-

13.000,-

14.000,-

14.000,-

Mezıberény

2008. december 18.
Békés Város Képviselı-testületének
soros ülése
Új parancsnok áll a Tőzoltó
Köztestület élén
Békés Város Képviselı-testületének
napirend elıtti beszámolójában tájékoztató
hangzott el arról, hogy 2008. december 4-én
tőzoltó küldöttgyőlés döntött a közelmúltban
megalakult Békés Városi Önkéntes Köztestületi
Tőzoltóság parancsnokának és helyettesének
személyérıl.
A küldöttgyőlés a tőzoltó egyesület
tagját, Vágó Dénes Tamást választotta meg
parancsnoknak, helyettese Csóka Károly, a
Köröstarcsai Önkéntes Tőzoltó Egyesület
parancsnoka lett.
Új elnököt is választott a köztestület.
Izsó Gábor polgármester Erdıs Norbertnek,
Békés
és
térsége
országgyőlési
képviselıjének,
Békés
város
alpolgármesterének adta át a több új
munkahelyet teremtı köztestület elnöki
teendıit. Az elnök képviseli a köztestületet,
munkáltatói jogokat gyakorol a vezetık felett,
levezeti a küldöttgyőléseket, eljár vitás
ügyekben és rendszeres kapcsolatot tart az
önkéntes tőzoltóparancsnokkal.
Az új köztestület decemberben már
próbaüzemben mőködik, de 2009. január 1jétıl már hivatalosan is Békésen csörög a
segélykérı 105-ös vonal.
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FÉLIDİBEN
Az emberi teljesítmény hatékony értékelésének szükséges és mára már mindenki által
elfogadott része, hogy egy-egy idıszak felénél megállunk és véleményt alkotunk munkáról,
sikerekrıl, kudarcokról és tanulságokról. Hasonlóan a félévi bizonyítványhoz vagy a mérkızések
félidejében tartott taktikai értékelésekhez, ilyenkor nyílik a legjobb alkalom a kialakult helyzet
áttekintésére, a választott és eddig bejárt út elemzésére. Bármennyire fontos dolgok ezek, mégis
úgy gondolom, hogy ilyenkor az értékelés csak egyfajta alapot, kiinduló pontot teremt a
továbblépéshez, ahhoz, hogy az elıttünk álló idıszakban még hatékonyabban végezhessük
feladatunkat.
Mára elmondhatjuk, hogy a város vezetését érintı struktúraváltás befejezıdött, s a megújult,
dinamikusabb önkormányzati munka kézzelfogható eredményekben is megmutatkozik. A
településeket 2006 óta folyamatosan sújtó elvonások Békést is próbára teszik. Feszített költségvetéssel,
a kiadások visszafogásával elértük, hogy nagyobb érvágás nélkül megıriztük a város
mőködıképességét, fenntartottuk intézményhálózatunkat.
Az elvonások nyomán jelentkezı forráshiányt a pályázati munka megújításával
ellensúlyoztuk. Mára Békést a térség legsikeresebben pályázó települései között tartják számon. Az
elmúlt két évben sikeresen pályáztunk, eddig összesen 1.150.275.986,-Ft forint pályázati
támogatást nyert el Békés, melynek már látható jelei is vannak! A projektekhez szükséges önerı
elıteremtése komoly kihívást jelent a városnak. Pályázati sikereink nyomán megítélésünk javult,
elismerés illeti ezért az átalakított polgármesteri hivatal dolgozóit, akik nemegyszer munkaidın kívül
is a békési sikerek zálogát jelentı pályázatokon dolgoznak.
Folyamatos a kerékpárút-hálózat fejlesztése, jelenleg zajlik a Békés-Murony I. szakaszának
és a Békés-Mezıberény kerékpárút kivitelezése, mőszaki átadása az elmúlt hetekben megtörtént.
Peremkerületi Program
2007–2008 között
megvalósult munkálatai
Munkálatok
Mennyiség
Új járda kialakítása
200 fm
Egy soros járda szélesítése
935 fm
Járdalap átrakása
750 fm
Új vízelvezetı kialakítása
520 fm
Nyílt vízelvezetı zárttá
alakítása

Az elmúlt két évben a lakosság és az
önkormányzat összefogásával négy új útalap épült: a
Bajza utcán, a Lánc utcának a Hunyadi utca és a
Kisvasút sor közötti részén, a Magyar utcának a
Kecskeméti – Táncsics utcák közötti részén és a Teleky
utca 7. számtól a garázsokhoz vezetı szakaszon,
összesen 1150 méter hosszan. Pályázati forrásból
aszfaltozzuk le és szélesítjük helyenként a Szarvasi, a
Sas, a Dánfoki, a Lengyel Lajos és a Krisztina zug
utakat, ezek kivitelezése 2009 tavaszára elkészülhet.

780 fm

A Gyepmesteri telep kutya kenneljének kiépítése, betonozott kifutójának elkészítése – az
elvégzett munka értéke meghaladja a 800.000 Ft-ot – nem csak az állatvédık számára teszi
elfogadhatóvá a telepet, hanem a város lakossága is szívesebben viszi oda a tartani nem kívánt
kutyákat.
Elkezdtük a város játszótereinek felújítását. 2008-ban 7,5 millió forintot fordítottunk az
Erzsébet ligeti játszótér felújítására, emellett 2,5 millió forintot költöttünk a Veres Péter téri
játszótérre és további 2 millió forintot két óvoda játékeszközeinek bıvítésére.
Önkormányzatunk szoros kapcsolatot alakított ki a civil szervezetekkel, így a szokásos
önkormányzati támogatáson túl több esemény megszervezésében mőködnek közre, vagy éppen
vállalják fel teljes egészében , amiért ezúton is köszönetet mondok.
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Az elmúlt két év egyik legnagyobb eredménye, hogy igazodva a város méreteihez,
lehetıségeihez kiemelt projektjeinket reális, megvalósítható és fenntartható beruházásokká
alakítottuk, melyeknek önerejét a költségvetési megtakarításon túl kötvénykibocsátás
kamatbevételébıl finanszírozzuk.
Az oly régóta várt Tanuszoda építésére 150 millió forint vissza nem térítendı minisztériumi
támogatást kaptunk, melyhez önkormányzatunk teszi hozzá a kivitelezéshez szükséges további
költségeket. Jelenleg zajlik a kivitelezı kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében, eredmény
december hónapban várható. Az uszoda átadására elıreláthatólag 2009 második felében kerülhet sor.
A két év folyamán kb. 700 fıt alkalmaztunk közhasznú és közcélú munkára.
A város határán, a volt téglagyár területén ipari területet jelöltünk ki. A közmővesítés
befejezéseként 2,5 km szennyvízhálózat kerül kiépítésre 2009 tavaszán pályázati pénzbıl. A
tervezett szennyvízcsatorna hálózat a Vágóhíd, Kötélverı, Rét és Gyár utcákat, valamint a Szarvasi
utat érinti.
Hagyományos, nagy tradíciókkal rendelkezı rendezvényeink mellett kiemelten támogattuk az
új, Békés hírét emelı programokat: a Békési Szilvapálinka Ünnep megrendezését, a Békési
Faiskola szervezésében megvalósuló Békési Virágünnep rendezvényét. De ma már senki elıtt sem
ismeretlenek az Egy hajóban evezünk, a Sportnyár, és a Békési Sportágbörze eseményei sem.
Idén második alkalommal indítottuk útjára a Vállalkozói Alap pályázati rendszert a békési
vállalkozók munkahelyteremtı beruházásainak támogatására. Erre a célra Békés Város
Önkormányzata költségvetésében eddig minden évben 10 millió forintot különített el. Az elgondolás
lényege a helyi iparőzési adó egy részének visszaforgatása a befizetıkhöz kamatmentes kölcsön
nyújtásával, ezáltal a munkahelyek megırzésére, új munkahelyek teremtésére való ösztönzés.
A vállalkozások által befizetett iparőzési adó is komoly segítséget jelent a különféle
pályázatokhoz szükséges önerı elıteremtése során. Köszönettel tartozunk ezért a helyi
vállalkozásoknak, amelyek így közvetett módon támogatják megvalósuló fejlesztéseinket.
Nélkülük pályázati sikereink nagy része csupán terv maradt volna.
Elıre tekintve nem kerülhetı meg a napjainkra kibontakozott gazdasági válság kérdése
sem. Mint minden háztartást, várhatóan a békésieket is érzékenyen érinti majd a recesszió.
Elıreláthatóan tovább csökkennek bevételeink, hiszen a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetése ismét szorosra húzza az önkormányzatok jelképes nadrágszíját. Az eddig végzett
számítások szerint Békés mintegy 90 millió forinttal kevesebb bevételre számíthat a következı
évben. A bankrendszer nemzetközi bizonytalansága nem kedvez beruházásainknak, ezért
pályázataink megvalósításakor fokozott óvatossággal kell eljárnunk, hiszen nem engedhetjük
meg, hogy ilyen irányú kiadásaink a város mőködésétıl vonjanak el forrásokat. Mindezek
mellett büszkék vagyunk arra, hogy már az elmúlt két évben megvalósult beruházásaink is
meghaladták várakozásainkat. Az eddigi eredmények biztatóak. Ezek nyomán a várost lassan
sikerül olyan állapotba hoznunk, hogy kedvezıbb színben tőnhessünk fel a munkahelyeket
jelentı beruházók elıtt is.
Jelenleg legfontosabbnak a város jövı évi költségvetésének körültekintı, biztonságot
nyújtó kialakítását tartom. Olyan költségvetést tervezünk, amely hatékony eszköze lesz a 2009-re
döntı hatással bíró pénzügyi válság kivédésének, ezért ez a szempont minden mást meg fog
elızni a büdzsé megalkotásakor.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Fidesz-Jobboldali Összefogás által 2006-ban
bemutatott program megállta a helyét, s most a négy éves idıszak közepén is tartható. Köszönet
illeti ezért a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és képviselıtársaimat egyaránt.

Izsó Gábor
polgármester
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TISZTÁBB VÍZ, FELELİSSÉGTELJESEBB GONDOLKODÁS!
Békés Város Önkormányzata 2009. évi vízdíj-árképzési szempontjai
Két körben tárgyalta Békés Város Képviselı-testülete a 2009. évi víz-, és csatornadíjak
emelését. A testület novemberi ülésén a grémium meghallgatta Csák Gyulát a Vízmővek Zrt.
vezérigazgatóját is, aki elmondta, az új árképzéssel az a célja a Zrt.-nek, hogy belátható idın
belül rekonstruálja a korábban elhanyagolt víziközmő-hálózatot.

Elavult rendszeren folyik el
a vizünk!
Mint azt már megírtuk,
megyénkben, így Békésen is
katasztrofális állapotban vannak a
vízközmőrendszerek
A
hálózati
veszteség
nagyon magas, néhány helyen a
víz mintegy fele elfolyik a talajba,
a vezetékek pedig korrodálódtak.
Évi 500–600 csıtöréshez
kell
kimenniük
a
szakembereknek csak Békés
területén.
A
Vízmővek
Zrt.
felelısséget vállal a települések
közötti rendszer felújításáért és
javításáért, de nem vállalhatja
magára
az
önkormányzatok
területén lévı víziközmővek
pótlását, felújítását, annál is
inkább, mivel ezek a helyi
önkormányzatok
tulajdonát
képezik.
A TELEPÜLÉSEK, ÍGY
BÉKÉS BELSİ
VÍZHÁLÓZATÁNAK
REKONSTRUKCIÓJA
ELODÁZHATATLAN!
Városunk célja egy elıre
tervezhetı állapot létrehozása,
melynek révén a tulajdonos
önkormányzat
tudatosan
alakíthatja, és fejlesztheti a víz-,
és szennyvízrendszert.

2009. január 1-jétıl érvényes díjak
Békésen
Megnevezés
Lakossági
fogyasztó
Hatósági
fogyasztó
Önkormányzati
fogyasztó

Vízdíj Csatornadíj
(Ft/m3)
179,8

239,4

290,1

264,4

248,8

264,4

A díjak nem tartalmazzák az Áfa-t.
(A környezı településekrıl egyenlıre nincs
információnk.)

Békés Város Önkormányzatának döntése alapján
2009. január 1-jétıl a fenti táblázatba foglalt víz-, és
csatornadíjakat alkalmaznak Békésen. A változás nem
érinti a vízfogyasztási alapdíjat és a szippantott szennyvíz
elhelyezési díját!
A víz-, és csatornadíjba épített rekonstrukciós
hányadot – mely a vízdíj tételében nettó 50,-Ft/m3, míg a
szennyvízágazaton a lakossági fogyasztóknál 25,-Ft/m3 – az
önkormányzat elkülönített számlán kezeli, felhasználásáról
folyamatosan egyeztet a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel.

A szennyvíz a Körösbe folyik!
Az árakba beépített fejlesztési hányad fedezi a
jövıbeni fejlesztéseket, nagyobb javításokat éppen
úgy, mint a szennyvíztelep fejlesztését.
Például a jelenlegi szennyvíztisztító telep rossz
hatásfokkal mőködik, ami miatt most is bírságot
fizetünk. Amennyiben a korszerősítést, mely 100–120
millió forintba kerül, nem tudjuk idıben elvégezni,
2010-ben a bírság összege 40–50 millió forint között
lesz!

Összegezve elmondható, hogy ha az önkormányzatok nem fordítanak kellı figyelmet a
vezetékrendszer felújítására, akkor az akár öt éven belül teljesen tönkremehet. Ennek következménye
lehet, hogy a gáz-, és áramszolgáltatáshoz hasonlóan külföldi kezekbe kerülhet a víz és
szennyvízszolgáltatás is, mely a díjak drasztikus emelésével járna együtt, amint az már megtörtént a
Dunántúlon is, ahol napjainkban 6–800 forintos köbméterenkénti vízdíjakról beszélnek.
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DRÁGULÓ SZOLGÁLTATÁS VAGY SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS?

Mi lesz a hulladékkal Békésen?
Országos veszély 2009-tıl
2009 július 16-ig több mint 100
települési szilárd hulladéklerakó telep
bezár. 20 éve még mintegy 2600 – szinte
semmilyen elıírásnak nem megfelelı,
rekultivációra szoruló lerakó – mőködött az
országban.
Év
1998
2002
2005
2009

Hulladék lerakók száma
2600 db
1367 db
178 db
53 db

Az
ugrásszerő
szemétszállítási
költség emelkedés abból fakad, hogy
bizonyos kistelepülések esetén az új lerakó
akár 50-80 km távolság-növekedést is
jelenthet.
Jelenleg a települési hulladék ötöde
kerül szelektív győjtı-, és újrahasznosító
rendszerekbe. Szükség lenne olyan, a
lakosság és a fuvarosok számára is ismert és
nyitott település-közeli válogató-átrakó
állomásokra, hulladékudvarokra, akár mobil
válogatómővekre, melyek leszorítanák a
lerakóra kerülı „menthetetlen” hulladékok
mennyiségét.
A begyőjtés során, a sokszor áldatlan
állapotokat mutató utcai szelektív szigeteket
fokozatosan fel kell váltsák a házhoz menı
szelektív hulladékgyőjtési rendszerek,
amelyekkel sokkal nagyobb begyőjtési
hatékonyságot lehet elérni.
A
hulladékok
mennyiségének
leszorítása, a „zöld javak” házi vagy
szomszédsági
komposztálása
nagymértékben csökkentené a lerakandó
hulladék mennyiségét.
A legfontosabb: megelızés, újrahasználat, hulladékszegény és energiahatékony termelési és fogyasztási minták
elterjedése-elterjesztése jogi, gazdasági és
szemléletformálási eszközök együttes és
egymást erısítı alkalmazásával.

A

békési

hulladéklerakó

telep

mőködési engedélye 2008. december 31-én lejárt.
A
határidı
meghosszabbítása
érdekében
benyújtott
környezetvédelmi
vizsgálatokra
alapozott kérelmünket benyújtottuk, s az
engedélyt 2009. július 15-ig meg is kaptuk.
A jogszabályok a mőszaki védelemmel nem
rendelkezı
hulladéklerakók
esetében
úgy
rendelkeznek, hogy legkésıbb 2009. július 16-ig
mőködhetnek. Ezek után a városban keletkezı
hulladékot
a
békéscsabai
regionális
hulladéklerakóba kell szállítanunk, amely
duplájára emeli majd a város által fizetett díjakat.
A városban a lakosok kommunális adó
formájában fizetnek, amely csak egy része a
szemétszállítás díja, tartalmazza a köz- és
díszvilágítás, a köztisztasági szolgáltatás és a
bel-, és csapadékvíz elvezetés költségeit is. Így
nem is igazán adó, mert valójában szolgáltatást
kapnak érte a lakosok.
Az illegális hulladék lerakások nagy
problémát
jelentenek,
mert
ezek
megszüntetésének költségei sokkal magasabbak,
mint
a közszolgáltatás
megszervezésének
költségei, melyre évente több százezer forintot
költünk.
A DAREH (Dél-alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás),
melynek városunk is tagja, pályázatot nyújtott
be
térségi
szintő
hulladékgazdálkodási
rendszerek
kialakítására.
A
pályázat
megvalósítása esetén a családi házas övezetekben
bevezetnék
a
házhoz
menı
szelektív
hulladékgyőjtést, mégpedig úgy, hogy a lakosok
az ingatlanukon három edénybe győjtenék a
hulladékaikat. Egy edénybe a szelektíven
győjthetı és végsı soron hasznosítható hulladékot
(papír, mőanyag, üveg stb.), egy edénybe a
komposztálható hulladékot, és egy edénybe a nem
hasznosítható, úgynevezett intim hulladékot. A
hasznosítható hulladék egy válogató csarnokba
kerülne, ahol megtörténik az anyaga szerinti
szétválasztás, majd bálázást követıen hasznosító
szervezeteknek kerülne értékesítésre.
A komposztálható hulladékok hasznosítása
érdekében
a
városban
megépülne
egy
komposztáló telep, valamint egy hulladék udvar.
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ÚJ HELYÉN A CIVIL SZERVEZETEK HÁZA
A Múzeum köz 1. szám alatti Civil Ház épülete eladásra került, miután a földszinten
mőködı Békési Munkaügyi Központ bıvítésének céljából a Magyar Állam képviseletében a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ, mint vagyonkezelı 41,4 millió forintos bruttó áron
megvásárolta az emeleti részt is.
A Békési Civil Szervezetek Háza 2008. november 10-tıl a HİZSİ U. 4. szám alatt mőködik a
Békési Nyugdíjasok Házával egy épületben (bejárat a Libazug utca felıl). A kiköltözésre 2008.
december 1-ig folyamatosan került sor, ehhez a közmunkások nyújtottak segítséget. A legtöbb civil
szervezet, amely korábban a Múzeum köz 1. szám alatt használt helyiséget, ide került.

A Békési Civil Szervezetek Háza
(Hızsı u. 4.)
ÜGYFÉLFOGADÁSA:
MUNKANAPOKON 8.00–14.00 óráig
További információ:
8.00–14.00 óráig 06–66/417–126
14.00–19.00 óráig 06–66/411–532
Szőcs Gáborné koordinátor:
06–70–459–0794
e-mail: civilhaz@gmail.com

BÉRBE VEHETİ a
110 fı befogadására alkalmas TEREM!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA,
továbbképzések, vállalkozók által tartandó
vásárok,
családi,
baráti
találkozók,
lakodalmak, ballagási ebédek lebonyolítására
lehetıség van a Hızsı u. 4. szám alatti Békési
Nyugdíjasok Házában.
Érdeklıdni lehet Szőcs Gáborné
koordinátornál
a
06–70–459–0794
telefonszámon vagy a helyszínen a ház
gondnokánál munkanapokon 8.00–19.00 óráig.

A Békési Nyugdíjasok Háza munkanapokon 8.00–19.00 óráig tart nyitva, valamint a hétvégi
rendezvények esetén igény szerint.

*** ÚJ HELYÜKÖN A CIVIL SZERVEZETEK ***
A Múzeum köz 1. szám alatt mőködı civil szervezetek és egyesületek az alábbi helyekre költöztek.
A Békési Nyugdíjasok Házába (Hızsı u. 4.) költözött: Békési Civil
Szervezetek Egyesülete, Békési Szabadidıs Íjász Klub, Békési Horgászegyesület, Békési Kertbarát
Kör, Békés-Lét Önsegítı és Tanácsadó Közhasznú Egyesület, „Esély" Állat- és Természetvédı
Egyesület, V102. sz. Galambtenyésztık Egyesülete, "Körös Régió" Természetjáró Egyesület, Magyar
Díszmadártenyésztık Országos Szövetsége H-3-as Békés Megyei Csoportja, "Másképp" Egyesület,
Politikai Foglyok Békés Városi Szervezete, Békési Szabadidıs Lovasklub Egyesület, Téglagyári
Horgászegyesület, Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, White Club az Élıvíz-csatornáért Egyesület.
Kispince u. 44. szám alá költözött: Békési Városvédı- és Szépítı Egyesület, Békés
és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, "Nefelejcs"
Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület.
(Folytatás a 10. oldalon)

10.oldal

Városházi Krónika

2008. december

ÚJ HELYÜKÖN A CIVIL SZERVEZETEK
(Folytatás a 9. oldalról)
A Petıfi u. 4. szám alatti irodába költözött: Békési Cukorbetegek Életmód
Egyesület, „KAPOCS” Daganatos Betegek Önsegítı Csoportja.
A Kossuth u. 4. szám alatti épületbe költözött: "Együtt Könnyebb” Közhasznú
Egyesület.

CIVIL SZERVEZETEK FIGYELEM!!!
A jövı évi támogatási igények már leadhatók
A civil szervezetek támogatási igényeiket 2009. január 31-ig adhatják le a Civil Szervezetek
Házában (Békés, Hızsı u. 4., bejárat a Libazug utca felıl). A pályázati adatlap felvehetı a Civil
Szervezetek Házában hétköznaponként 8.00–19.00 óráig. Ugyanitt lehet érdeklıdni Szőcs Gábornénál
(06–70-459–0794) hétköznaponként 8.00–14.00 óráig.
A beérkezett pályázatok alapján 2008. március 16-ig tesz javaslatot a Civil Tanács a Képviselıtestületnek a támogatások mértékére.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már az elızı években is pályáztak, nem kell újra
benyújtani az alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket, csak ha változás történt az adataikban.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a 2008. évi támogatás elszámolását (hiteles számlamásolatokat
és indoklást). A számláknak a 2008. év elején benyújtott pályázatban megjelölt eseményekhez,
rendezvényekhez, programokhoz kell kapcsolódniuk, valamint a kapott támogatás felhasználásának
szöveges leírását is tartalmaznia kell. Azoknak a szervezeteknek is el kell készíteniük a 2008. évi
támogatásról az elszámolást, akik 2009-ben nem nyújtanak be pályázatot!
Kérünk minden civil szervezetet, készítsen részletes beszámolót a 2008. évben szervezett
programjairól, amit a támogatási kérelem mellé csatoljon.

SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ESZTENDİT
ESZTEND T
KÍVÁNUNK MINDEN
BÉKÉSI LAKOSNAK!
LAKOSNAK!
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