
Békés Város Képviselő-testülete

Képviselő-testületi ülésről

2005-ben utoljára’ december 15-én tartott
soros ülést a Képviselő-testület. Elfogadták
2006. I. féléves munkatervét majd sor került a
romaügyi ás a területfejlesztési ügyek tanácsno
kainak heszámolójára. A területfejlesztés közép
pontjában a kistérség áll. amely 2005-ben is
sikeresen vett részt különböző pályázatokon.
A képviselők döntöttek a magánszemélyek
kommunáhs adójának 2006. évi mértékéről. A

2005-ös 4600,-Ft-tal szemben 2006-ban 5000,-
Ft kommunális adót kel! majd fizetni. Ez az
összeg a környékbeli településekhez képest is
alacsonynak számít.
A Képviselő - testület megtárgyalta a Piacfel
ügyelet tájékoztatóját a piaci díjtételek 2006.
évi alakulásáról. A helypénz kismértékben
emelkedik, de a gépkocsik őrzéséért ezután is
ugyanannyit kell fizetni, mint 2005-ben,
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a WC-használat továbbra is ingyenes marad.
Jóváhagyták a helyi autóbusz-közlekedés

díjainak a Körös Volán által javasolt
mértékben történő emelését is. Jövőre a helyi
menetjegy 92.- Ft-ba. a helyi havi bérlet
2480.- Ft-ba. a tanuló és nyugdíjas bérlet
pedig 730.- Ft-ba fog kerülni. Az ülésen
felmerült az is. hogy buszmegál]ók helyét és
az indulási időpontokat szükséges
fölülvizsgúlni annak érdekében, bogy a helyi
autóhuszjárat minél inkább igazodjon a
lakosság igényeihez.

Elfogadta a Képviselő-testület az
önkormányzat 2006. évi bűnmegelőzési
program júL A program fő prioritásként kezeli
az áldozattá- és hűnelkövetővé válás
megelö~ését. A bűnmegelőzés területén
végzett feladatokat főleg önként vállak
tevékenységként végzi az önkormányzat.
Tekintettel a terület Jellemző tendenciáira,
illetve az önkormányzat rendelkezésére álló
anyagi forrásaira. a konkrét feladatok
meghatározásánál a preventív, megelőző
tevékenységre fektetnek nagyobb hangsúlyt. A
Városi Rendőrkapitúnysággal közösen
megfgalmazott javaslatok eleget tesznek a
Bűnmegelözési Koncepció elvárásainak.

A programban kiemelt szerepet kap a
gyermek- és ifjúságvédelem. a kábítószer
fogyasztás megelőzése és a közlekedés-
biztonság. Külön figyelmet fordítanak a
városközponti mozgáskorlátozott parkoló-
helyek ellenőrzésére.

A városi intézmények dolgozóinak ismét
lehetőségük nyílt arra, hogy a 13. havi
fizetésük maximum 80 %-ának megfelelő

előleget kérjenek. A Képviselő-testület 2005.
évi költségvetése terhére lehetővé tette. hogy a
Január I 6-i időpont előtt, már decemberben
hozzájuthassanak az illetményelőleghez a
városi intézményi dolgozók.

A Vízművek Vállalat által
meghatározott viz- és esatornadijakról is
döntöttek a képviselők. Ez alapján 2006-han
lakossági fogyasztók részére a vízdíj 92.4
Ft/m3±Afa, a csatornadíj változatlan, i25,8
Ft/m3±Afa, a szennyvíz-csatornaszolgáltatást
igénybe vevők vízhasználati díja pedig 6.86
Ft/rn3 -1-Afa összegbe fog kerülni.

Módosították a szociális rendeletet,
mivel jövőre változnak a fizetendő térítési
díjak. Ezzel egyidejűleg a testület döntött arról
is, bogy az iskolába járás megkönnyítése
érdekében a nehéz helyzetben Lévő
családokban a gyermekek ingyenesen
jussanak hozzá a helyi autóbusz-hérlethez. A
kedvezmény iránti kérelmeket annál az
oktatási intézménynél kell benyújtani, ahol a
diák tanul.

Határozat született arról is, bogy Békés
is csatlakozik a Délkelet Alföldi
Flulladékgazdálkodási Rendszer
Onkormányzati Társuláshoz. A Társulás célja,
hogy Európai Uniós pályázatok segítségével
forrást biztosítson a felhagyott
hulladéklerakók megfelelő lezárásához és a
szelektív hulladékgyűjtés
továbbfej lesztéséhez.

(4z ülés előterjesztései megtalálhatóak
a várost hon/up. Önkormányzat tnenü
Testületi ízlések almenüpont u/at!. a
www.bekesvaros.hu internetes oldalon.)

Tájékoztató a családtámogatási rendszer átalakulásáról

A családtámogatási rendszer jelentősen
megváltozik 2006. január I —től. Töhbek között
bővül a családi pótlékra jogosultak köre,
változnak a GYES igényhevétele mellett
történő munkavégzés feltételei, jelentősen
emelkedik a családi pótlék összege.
Ugyanakkor január 1-től megszűnik a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás! Uj
igények henvújtására ettől az időponttól nincs
lehetőség.

A családi pótlék emelt összegben történő
utal ásáró, illetve a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megszüntetéséről
a hatáskörrel rendelkező szervek hivatalból
gondoskodnak.

A 2005. december 31-én hatályban lévő
szabályozás szerint a családi pótlékra és a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
egyidejűleg jogosult személy 2006. január 10-
ig kérheti a Magyar Allamkincstár Békés
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Megyei lgazgatóságánál a családi pótléknak a
2006. március 31-ig terjedő időszakra a 2005.
december 31-én hatályos szabályozás szerinti
kváhh Folyósítását. A kérelem benyújtására
nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.
Vagyis at a személy. aki a jelenleg hatályos
szabályozás szerint családi pótlékra és
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra is
jogosult egyidejűleg. at választhat:

- tudomásul veszi az Új szabályozás
szerint január I. után az új, emelt összegű
családi pótlék folyósítását és akkor nem kapja
tovább a rendszeres gyermekvédel mi
támogatást.

- vagy a jelenlegi összegű családi pótlék
és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Folyósítását választja. Ebben az esetben a
Magyar Államkincstár békésesabai
Igazgatóságánál beszerezhető
formanyomtatványon kell kérnie a „régi
szahályozás~’ szerinti folyósításhoz szükséges

hatósági bizonyítvány kiállítását 2006. január
10-ig, amely hatósági bizonyítványt ajegyzőnél
kell bemutatni a „ régi” összeg
továbbfolyósítása érdekében. A családi pótlék és
a gyermekvédelmi támogatás egymás melletti
folyósítása legfeljebb 2006. március 31-ig
tarthat, ezen időpont után hivatalból at új
szabályozás szerint kapja mindenki a családi
pótlékot

Azon nagykorú, középiskolai vagy felsőfokú
tanulmányokat folytató személyek, akik részére
2005. december 31-ig megállapitásra került a
rendszeres gyermekv4delmi támogatás.
legfeljebb 2006. augusztus 31-ig részesülhetnek
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

Részletes felvilágosítást a polgármesteri
hivatalokban; a családi pótlékkal kapcsolatban a
Magyar Allamkinestár Békés Megyei
Igazgatósága Családtámogatási Irodájában
kaphatnak az érintettek.

Bursa Hungarica ösztöndíj-átadás

A közelmúltban került sor a Bursa
Hungariea ösztöndíj-támogatások átadására a
Városházán. Mióta at Oktatási Minisztérium
meghirdette az ösztöndíjpályázatot, azóta Békés
város önkormányzata biztosítja a szükséges
önerőt. hogy at igénylő fiatalok
részesülhessenek at ösztőndíj-támogatásban. A
támogatást igényelhették felsőoktatási hallgatók,
illetve akik ebben a tanévhen kezdik meg
Felsőfokú tanulmányaikat.

A támogatási feltételeknek megfelelt
hallgatókon kívül méltányossági alapon. teljesen
saját forrásból at önkormányzat további
tanulókat támogatott. Ok azok. akik valamilyen
ok miatt nem feleltek meg a Bursa 1-lungarica
kiírás feltételcinek. A méltányossági támogatás
révén olyanok is kaphatnak támogatást. akik
nehéz körülmények között élnek. más módon
nem tudnak plusz forrásokhoz hozzájutni
tanulmányaik finanszírozásához. Az
önkormányzat a Bursa 1-lungarica
ösztöndíjpályázattal’ illetve a méltányossági
támogatásokkal kívánja elősegíteni a városban
élő hallgatók tanulmányait, segítve ezzel
hátrányaik leküzdését.

Összesen 163 tanuló jelentkezett az idei
ösztöndíj pályázatra. Az átadáson 97, felsőbb
éves hallgatónak adták át az ösztöndijat. 3 720
ezer forint összértékben. A jelenleg első
évfolyamos hallgatók közül 7-en kapták meg a
támogatást, összesen 280 ezer forint értékben.
A Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszeren belül
ugyanannyi támogatást kapnak a fiatalok az
államtól, mint amennyit az önkormányzat
biztosított számukra.

Méltányossági alapon 58 hallgató kapott
ősztöndíjat, összesen 1 975 ezer forint értékben.
Egy igénylő kérelmét cl kellett utasítania a
bírálóknak, inert nem felelt meg a kiirásnak.
Összességében tehát 162 hallgató tanulmányait
támogatja az önkormányzat, 5 975 ezer forint
összértékben. A méltányossági támogatást. I
975 ezer forintot az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosította.

2001 óta megduplázódott az igénylők
száma, amely adat is mutatja, hogy sok békési
tanul felsőoktatási intézményekben. Az elmúlt 6
évben ez idáig 654 tanulónak nyújtott ilyen
keretek között az önkormányzat segítséget.
összesen 23 712 500.- Ft értékben.



Bőviilt a hajléktalan ellátás Békésen

A Családsegítő és Gyerrnekjóléti Szolgálat
által működtetett Hajléktalanok Atrneneti
Szállója mellett a Farkas Gyula u. 3. szám alatt
befejeződött a hajléktalanok nappali
melegedöjének építése. A beruházás befejezését
követően mintegy 20 hajléktalan ember veheti
igénybe a nappali ellátást és a hozzá tartozó
szolgáltatásokat. Az Új épületben helyet kapott 4
db zuhanyzós fürdőszoba. illetve mosógépekkel

ellátott helyiség. Számítógép és Internet
lehetőség is a hajléktalanok rendelkezésére áll.

A beruházás átadási ünnepségén
elhangzott: Békésen ez az első olyan Európai
Uniós pályázati eredmény, amely befejeződött a
városban. Az önkormányzat reményei szerint a
jövőben számos más uniós pályázatot is ilyen
sikeresen tud majd megvalósítani a város.

Felhívás szűrővizsgálatra

A Nemzeti Népegészségügyi Program
keretein belül különböző típusú
szűrővizsgálatok folynak. Jelenleg a 25 és 65
óv közötti nők méhnyakrák-szűrése, valamint
a 45 és 65 óv közötti nők emlőszűrése folyik.

A közeljövőben is többen kapnak
meghí”ó levelet méhnyakrák-szűrésre és
emlőszűrésre. A levélben a szűréssel
kapcsolatos összes tudnivaló benne van. A
korábban kapott meghivó levéllel is lehet a

szűrést végző rendeléseken jelentkezni. A
meghívó levelet a szűrésre vigyék magukkal!

Békés városában emlőszűrésen az eddig
meghívottak 48%-a vett részt. Ez nagyon
sajnálatos. Az ANTSZ kéri, hogy a névre
szóló, szűrővizsgálatot felajánló meghívást
fogadják cl!

Bárin ilyen,
kérdésével keresse
az ANTSZ Békés
88)!

Hirdetmény

Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
- Békés, »‘6’; u. 11. [ 3. szám alatti 3 szobás~
- Békés, Fáv ii, 11. If 12. szám alatti 3 szobás komfortos lakásokat.

Békés Város Önkormányzata 3 éves bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező
Veres Péter tér 7. szám alatti 5-ös számú, 17 m2 alapterületű garázs helységet, gépkocsi tárolás
céljára.

Részletes tájékoztató kérhető az ingatlanokról a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályán tBékés. Petőfi u. 2.), ügyfélfogadási időben.

Jelentkezési határidő:
2006. január 13.,péntek, 12.00 óra

Ingatlantulajdonosok fegyelinébe

szűréssel kapcsolatos
fel háziorvosát, vagy hívja
Megyei Intézetét aeL :540-

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi kapcsolatos flzetési kötelezettségük
Osztálya kéri a Lakáskassza szerződéssel teljesítését. Esetleges hátralék megléte esetén
rendelkező ‘lisztelt Ügyfeleket hogy a lehető legrövidebb időn belül
ellenőrizzék a szennyvíz-hálózatfejlesztéssel gondoskodjanak a befizetésről.
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