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FEBRUÁR HAVI KIEMELT TÉMÁNK:
666,5 millió forint értékő fejlesztés kivitelezıi szerzıdéseit írták alá a Városházán!
Békési vállalkozók építhetik meg a város három, igen fontos beruházását, a Békési
Uszodát, az Inkubátorházat illetve 49 buszmegállót. A kivitelezıi szerzıdéseket ünnepélyes
keretek között a napokban írták alá a Városházán. Az uszoda és az Inkubátorház munkálatait a
Vektor Kft. végzi, míg a buszvárókat a Wiener Center Kft. építi meg. Az összesen 666,5 millió
forint összköltségő projektekrıl további részleteket olvashatnak lapunk második oldalán.

A képen balról jobbra: Bécsi Gábor a Wiener Center Kft., illetve Varga Lajos a Vektor Kft. képviseletében, dr.
Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzı, Izsó Gábor polgármester és Erdıs Norbert országgyőlési képviselı,
alpolgármester
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666,5 millió forint értékő fejlesztés kivitelezıi szerzıdéseit írták alá a Városházán!
Folytatás az 1. oldalról
Izsó Gábor, Békés város polgármestere a helyi és az országos médiumok elıtt elmondott
sajtótájékoztatóján örömét fejezte ki, hogy több évtized várakozás után lesz fedett uszodája
Békés városának, ezzel a lakosok régi álma válik valóra. Az inkubátorház megépítésével újabb
lépést tesz az önkormányzat a vállalkozások, munkahelyek megtartása felé, ami kiemelt
fontosságú napjaink válságos gazdasági viszonyai között. A 41 db új modern buszváró pedig
visszafogott, ám egységes kinézetet kölcsönöz a városnak, emellett 90 %-os támogatás mellett
csupán 7 millió forint önerıt igényel az önkormányzat részérıl.
A polgármester felszólalása után Erdıs Norbert alpolgármester, országgyőlési képviselı
fejezte ki elismerését a város vezetıjének az elvégzett munkáért, és kiemelte azt a szerencsét,
hogy mindhárom esetben békési vállalkozás nyerte el a kivitelezést.
A helyi fürdıfejlesztés elsı lépcsıfokaként megépülı Békési
Uszoda két medence és a kiszolgáló helységek megépítését
jelenti. Egy 25x15 méteres úszómedencébıl és egy 8x15 méteres
tanmedencébıl áll. Szauna és egyéb kiszolgáló helységek, így
öltözık, zuhanyzók növelik majd a látogatók komfortérzetét.
Az építkezés költsége bruttó 273 millió forint, ehhez kell még
számolni különbözı járulékos költségeket (gáz, villany, stb.),
ami mintegy 10 millió forintot jelent, valamint a területrendezés
5 millió forintba fog kerülni.
Óriási elırelépés az egységes városkép kialakításában a bel- és
külterületen felépülı 41 fedett buszváró és 49 db sziget
megfelelı mőszaki felszereltséggel, akadálymentesítéssel,
hulladékgyőjtı edényekkel, parkosított zöld környezettel és
padokkal.
A buszvárónak három típusa lett kialakítva,
elsısorban a forgalmi és a helyigényeket valamint a mőemléki
környezetet figyelembe véve.
Az Inkubátorház a Verseny u. 4. szám alatt létesül, a volt
KEVIÉP épület külsı-belsı felújításával, kiegészülve két
mőhelycsarnokkal. Az Inkubátorházban titkárság, információs-,
és portaszolgálat, valamint külön tárgyalótermek állnak a helyi
vállalkozók szolgálatára. A 141 m2 bérbe adható területő
irodaépületben összesen 13 irodahelyiség lesz kialakítva, az
inkubátor csarnokokban épületenként 6 bérbeadási egység és 4
raktárhelyiség áll majd a vállalkozások rendelkezésére.
USZODA
Megvalósulás helyszíne
Támogatás aránya
Támogatás mértéke
Önerı
Összes költség
Befejezési idıpont
Kivitelezı

INKUBÁTORHÁZ

BUSZVÁRÓK

Kırösi Csoma S. u. 14.
fixen megítélt összeg
150 millió Ft
139,468 millió Ft

Verseny u. 4.
50 %-os támogatás
150 millió Ft
157 millió Ft

Békés bel-, és külterülete
90 %-os támogatás
63 millió Ft
7 millió Ft

289,468 millió Ft
2009. november
Vektor Kft., Békés

307 millió Ft
2010. június 30.
Vektor Kft., Békés

70 millió Ft
2009. augusztus 30.
Wiener Center Kft., Békés
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Békés Város képviselıinek fogadóórái
Képviselı neve

Ügyfélfogadás idıpontja

Helyszín
Polgármesteri Hivatal I.
emeleti dolgozószoba (Petıfi u.
2.)
Polgármesteri Hivatal I.
emeleti dolgozószoba (Petıfi u.
2.)

Izsó Gábor
polgármester

Havonta két szerda
14.30–15.30 óra

Erdıs Norbert
alpolgármester

Elızetes bejelentkezés alapján
66/411-011

Belleli Lajos
képviselı úr

Telefonon történı egyeztetés
szerint
66/414-501

Békési Ipartestület
(Kossuth u. 17.)

Barkász Sándor
képviselı úr

Minden hónap utolsó péntek
15.00 óra
66/510-610

Békés Drén iroda
(Petıfi u. 20.)

Deákné Domonkos Julianna

Farkas István Dr.
képviselı úr

Minden hónap utolsó elıtti
Agrárinnovációs Központ
péntek
(Kossuth u. 3.)
17.00 óra
70/310-9496
Telefonon történı egyeztetés
Drága u. 9.
szerint 30/945-1731; 66/643-676

Gosztolya Ferenc Dr.
képviselı úr

Telefonon történı egyeztetés
Kırösi Cs. S. u. 5/4.
szerint 30/531-1718; 66/413-352

Mészáros Sándor
képviselı úr

Minden hónap utolsó elıtti
szerda
17.00–18.00 óra
30/688-1066
Képviselı-testületi ülés utáni
hétfı
17.00 óra
Minden hónap elsı hétfı
16.00–18.00 óra

képviselı asszony

Miklós Lajos
képviselı úr
Mucsi András
képviselı úr

Polgármesteri Hivatal
(Petıfi u. 2.)
Körös-Berettyó Víztársulat
klubhelyiség (Szánthó A. u.
20.)
Polgármesteri Hivatal 5. sz.
iroda (Petıfi u. 4.)

Pataki István
képviselı úr

Nem tart fogadóórát.

Pálmai Tamás Dr.
képviselı úr

Minden hónap elsı csütörtök
15.15 óra

Pásztor Gyula Dr.
képviselı úr

Nem tart fogadóórát.

Rácz László Dr.
képviselı úr

Nem tart fogadóórát.

Szalai László
képviselı úr

Telefonon történı egyeztetés
szerint
30/239-9778

Tóth Attila
képviselı úr

Minden hónap utolsó péntek
18.00–19.00 óra

Vadászház
(Bocskai u. 18.)

Vámos László
képviselı úr

Minden hónap utolsó elıtti
szerda
17.00–18.00 óra

Polgármesteri Hivatal
(Petıfi u. 2.)

Zeneiskola
(Petıfi u. 1.)
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Utazóközönség!
A 2009/2010. évi vasúti és helyközi autóbusz menetrend elıkészítéseként szeretnénk
az Önök kistérségében is összegyőjteni azokat a menetrendi észrevételeket, amelyek a
vasúti és autóbuszos közlekedés színvonalának emelését, a vonzóbb közösségi
közlekedést szolgálják.
A Békési Kistérségben 2008 decemberében az alábbi menetrendi változások történtek:

Vasút:
120. Budapest-Lıkösháza
vasútvonal
• Kétórás ütemő InterCityközlekedés
került
bevezetésre, amely a reggeli
és a délutáni órákban
kiegészült
szintén
kétóránként
közlekedı
gyorsvonatokkal,
csúcsidıszakban óránkénti
eljutást biztosítva a fıváros
és Békés megye között.
• A gyors és IC vonatok
mindegyike
mezıberényi
megállással közlekedik.
• Murony és Csárdaszállás
kiszolgálására a gyors és IC
vonatokhoz
csatlakozó,
kétóránként
közlekedı
személyvonatok
közlekednek.

Helyközi autóbusz:
•
•

Az autóbusz közlekedésben a hivatásforgalmat befolyásoló módosítás a társaság
járatain nem történt.
Békéscsaba-Békés viszonylatban új hétvégi csatlakozás létesült a Budapestrıl érkezı
esti gyorsvonattól.
Irodánk munkatársai 2009. február 17-én kedden 14.00-18.00 óráig
Békésen a Polgármesteri Hivatal kistermében lakossági fogadóórát tartanak,
ahol személyesen tehetik meg a vasúti és helyközi autóbusz menetrendekkel
kapcsolatos észrevételeiket, illetve postai úton, elektronikus levélben
az alábbi elérhetıségen keresztül:
KTI Nonprofit Kft. Dél-Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda,
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Tel: 62/549-760 E-mail: kti.rki.szeged@kti.hu
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Fókuszban a Parlament: az országgyőlési képviselı kérdez
Erdıs Norbert: „Mikor válik gyorsforgalmúvá a 47-es és a 44-es számú fıút?
Erdıs Norbert országgyőlési képviselı az elmúlt év végén írásbeli
kérdést intézett Dr. Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszterhez a Békés térségét érintı 47-es és 44-es számú fıutak
gyorsforgalmúvá tétele ügyében. Az említett utak egyrészt Debrecen illetve
Szeged irányába jelenthetnek összeköttetést, illetve kijutási vonalat Budapest
felé.
A miniszter válaszában leírta, hogy a tervek között szerepel a KecskemétTiszakürt, a Kondoros-Tiszakürt illetve a Kondoros-Békéscsaba útszakasz
gyorsforgalmúvá tétele az M44-es tekintetében, de ebbıl reális esély a közeljövıben
csak a Tiszakürt-Kondoros útszakasz megépítésre van, amelynek elıreláthatólag
2010-tıl kezdhetnek neki.
Az M47-es tekintetében semmi bíztatót nem tudott elmondani a miniszter, mivel Békés megyében nincs
tervben a M47-es gyorsforgalmúvá tétele.
A képviselı továbbra is szeretné, ha napirendre tőznék mindkét fontos feltáró út gyorsforgalmúvá tételét,
mivel ezek a fejlesztések lehetıvé tennék az amúgy hátrányos helyzető térség felzárkózását az országos
átlaghoz, és Békés térsége közelebb kerülhetne egyrészt a fıvároshoz, másrészt a két szomszédos
megyeszékhelyhez.

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓJA
Az elsı személyazonosító igazolvány kiváltásáról
A személyazonosító igazolványt elsı alkalommal abban az évben (az adott év január 1. és december
31. között) lehet igényelni, amely évben a gyermek 14. életévét betölti.
- Adatlapot és fényképet nem kell hozni, az ingyenesen az okmányirodában készül.
- Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges.
- Az elsı személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásához nem szükséges a szülı
megjelenése, a gyermek az ügyét egyedül intézheti.
Az igényléshez szükséges okiratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- hatósági bizonyítvány a személyazonosító jelrıl (személyi lap, vagy lakcímigazolvány)
- érvényes útlevél (ha azzal rendelkezik).
Amennyiben a kérelem a 14. életév betöltésének naptári évében kerül benyújtásra, és a gyermeknek:
- nincs érvényes útlevele: az eljárás illetékmentes
- van érvényes útlevele: az eljárás illetékköteles, az eljárás illetéke 1.500 Ft.
Amennyiben a kérelem a 14. életév betöltésének naptári évét követıen kerül benyújtásra, az eljárás
minden esetben illetékköteles:
- 1.500 Ft az eljárási illeték abban az esetben, ha a gyermek rendelkezik érvényes útlevéllel,
vagy kártya formátumú vezetıi engedéllyel
- 3.000 Ft az eljárási illeték abban az esetben, ha a gyermek nem rendelkezik érvényes útlevéllel,
vagy kártya formátumú vezetıi engedéllyel.
Az illetéket készpénzátutalási megbízáson (csekken) kell megfizetni. A csekket az okmányirodában
kell kérni és a postán kell befizetni.
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Tisztelt Lakosság!
Békés város közigazgatási területén (kül- és belterületén) a DÉMÁSZ ZRT. megbízásából a FEEDORG Bt. munkatársai a nagy-, közép- és kisfeszültségő szabadvezeték nyomvonalán karbantartási,
gallyazási munkát végeztek. A vezeték közelében az áramszolgáltatást veszélyeztetı fa, növényzet
eltávolításra került. A karbantartási, gallyazási munkákat 2009. január 22-tıl kezdıdıen végezték el.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy maguk is elvégezhetik az ingatlanuk elıtt lévı fákon a
metszést, és kialakíthatják a megfelelı védıtávolságot. Fát kivágni csak Békés Város Jegyzıje
által kiadott engedély birtokában lehetséges. A munkát végzık a kivágott fákat, gallyakat az
ingatlanok elıtt hagyják, azt az ingatlantulajdonos elszállíthatja, azzal szabadon rendelkezik.
ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

Sebészeti szakrendelés

A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermek szülıje
részére egy új támogatási forma lépett életbe
2009. január 1-tıl, az óvodáztatási
támogatás. Békés Város jegyzıje annak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a
három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke
rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága fennáll, pénzbeli támogatást
folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának
további feltétele, hogy a gyermek törvényes
felügyeletét ellátó szülı a jegyzıi eljárásban
önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy
gyermekének hároméves koráig legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli
támogatás
összege
2009.
évben
gyermekenként elsı alkalommal húszezer
forint, ezt követıen esetenként és
gyermekenként
tízezer
forint.
Az
óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek
után csak az egyik szülı igényelheti. A
támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri
Hivatal 32-es irodájában kell elıterjeszteni.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Békésen 2009. február 1-jétıl
a
sebészeti szakrendelést
Dr. Piriczky Béla
sebész fıorvos vezeti,
aki általános sebészeti, traumatológiai, és
kézsebészeti szakvizsgával rendelkezik.
Rendelési idı:
Hétfı–kedd
Szerda
Csütörtök–péntek

08.00–14.00 óráig
11.00–13.00 óráig
08.00–14.00 óráig

A szakrendelés beutaló nélkül igénybe vehetı.
Dr. Rácz László (igazgató fıorvos)
RÁGCSÁLÓIRTÁS!
2009. március 2-6. között
Békésen
Igényeiket a Polgármesteri Hivatal
telefonközpontjában, valamint a Kossuth utcai
egyállásos autómosónál jelezhetik
2009. február 27-ig.

Tisztelt békési lakosok, civil szervezetek, vállalkozások, egyházak!
Békés Város Képviselı-testülete 2009. januári ülésén tárgyalta a város parkolási koncepcióját,
és azt társadalmi vitára alkalmasnak minısítette. A koncepció az alábbi linken megtalálható:
http://www.bekesvaros.hu/dokumentumtar/ktules/2009/20090129/31.pdf, illetve a Békés Városi
Könyvtárban és Békés Város Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Osztályán elolvasható. Kérjük,
hogy észrevételeiket írásban 2009. március 2-ig a Mőszaki Osztályra eljuttatni szíveskedjenek!
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