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Tisztelt Lakótársaim, Kedves Békésiek!
A Városházi Krónika hasábjait szeretném felhasználni arra, hogy miután
polgármesterként háromszor is megtiszteltek bizalmukkal, elbúcsúzzam
Önöktől. Mint az ma már köztudottá
vált, nem kívánok a jövőben indulni az
önkormányzati választáson. Döntésemet már régen meghoztam, a hozzám
közelállók már ennek a ciklusnak az
elején tudtak elhatározásomról. Ebben
az évben betöltöttem a 68-dik életévemet, és noha bőven maradt még a
lendületből, azt végre valóban a családomra, szeretteimre szeretném fordítani a jövőben.
A polgármesteri munka nem szakma, inkább hivatás, de leginkább napi
24 órás életforma. Többen szerették
volna, hogy még egy ciklust vállaljak, ám a következő években immár
másfajta módon szeretnék a közösség
és a város javára élni. Az elmúlt 13
évben igyekeztem legjobb tudásom
szerint megszolgálni az Önök bizalmát, építeni Békés jelenét és jövőjét.
Az, hogy ez hogyan sikerült, nem az
én dolgom megítélni. Mindenesetre szerencsés embernek mondhatom
magam, hogy mindig olyan helyen
dolgoztam, amit szeretek. Aki ismeri
az élettörténetemet, tudja rólam, hogy
a közösség építése, az emberekért
tenni akarás vezényelt és ez a munka
a polgármesteri évek alatt teljesedett
ki. Szerencsés embernek mondhatom
magam azért is, mert olyan társakkal
dolgozhattam, akik hozzám hasonlóan gondolkoznak és mindig segítettek.
Ezek az emberek, valódi társak voltak
a munkában, mint intézményvezetők
és köztisztviselők, akik elkötelezett
lokálpatriótaként építgették a maguk
közösségét, hogy minél hatékonyab-

ban eleget tudjanak tenni vállalt feladatuknak.
Olyan időszak jutott nekem a város
vezetésében, amely a folyamatos változások közepette lehetőséget adott
a szolgálatra és a város, a környezet
fejlesztésére egyaránt. Komoly eredménynek tartom, hogy sikerült megőrizni Békés körzetközponti szerepét,
valamennyi korábbi szolgáltatásait
egyre emelkedő színvonalon, annak
ellenére, hogy az egész megye lakossága csökken, és Békéscsaba valamint
Gyula elszívó hatása egyre erősödik.
Olyan politikai környezetben dolgozhattam, amely minden eddiginél több
pályázattal és a rendszerváltás óta páratlan számú és értékű fejlesztéssel járult hozzá településünk fejlesztéséhez.
Közös munkával, Önökkel együtt, nagyon megerősödött a helyi civil közösség. Békés megtalálta a helyét, és mint
erős karakterrel rendelkező, biztonságos, tiszta, virágos alföldi mezőváros,
sokak irigykedését is kivívta.
Persze semmi nem tökéletes. Földrajzi helyzetünk és az országos úthá-

lózat miatt a nagyobb munkahelyek
mindeddig elkerülték a várost és ez
érezteti hatását. A jövőben, a 44-es út
átadását követően, a korábban kialakított ipari övezetekben új munkahelyek
jöhetnek létre és ez javíthat a város
bevételi lehetőségein, az elvándorlás
csökkenhet.
Nyugodt lelkiismerettel adom át
a várost a következő generációnak,
ugyanis költségvetésünk kiegyensúlyozott és rendezett. A település tovább fejlődik, hiszen jelenleg is több
megnyert fejlesztésünk zajlik, vagy
kezdődik el hamarosan. A két nagy
állami beruházásunk (a börtön és a
sportcsarnok) megkapta az építési engedélyt és meg fognak épülni.
Köszönettel tartozom mindan�nyiuknak, békésieknek, a civil szervezetek tagjainak, akik bizalmukkal
megteremtették az elmúlt 13 évben a
lehetőséget arra, hogy közös terveink
valósággá váljanak. Köszönöm a köztisztviselői kar, munkatársaim helytállását éppúgy, mint mindazok törődését
és segítségét, akik az országos fórumokon képviselték városunk érdekeit. Ők
voltak azok, akik élővé tették Széchenyi Istvántól idézett jelmondatomat:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Végezetül – még mindig a fenti idézet jegyében – arra biztatom Önöket,
hogy olyan polgármestert válasszanak,
aki nem a saját karrierjét, hanem a
város érdekét, Békés szolgálatát tartja
szem előtt, aki már ismeri mindazon
lehetőségeket és feltételeket, melyekkel
az önkormányzat gazdálkodhat. Én
egy ilyet ismerek az indulók közül.
Köszönettel és üdvözlettel:
Izsó Gábor polgármester
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Helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása
A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását. Ugyanezen a napon kerül sor a nemzetiségi
önkormányzati képviselők és a megyei önkormányzati
képviselők választására is.

ségben kellett szavazni – minden szavazóhelyiségben
lehet szavazni annak, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben is. Nincs külön nemzetiségi szavazókör.

A szavazás október 13-án (vasárnap)
reggel 6 órától este 19 óráig tart.

Szavazni személyesen lehet,
az értesítőn megjelölt szavazóhelyiségben.

Békés városban a szavazóhelyiségek címei nem változtak. A Nemzeti Választási Iroda értesítő kiküldésével tájékoztatta a választópolgárokat arról, hogy
melyik szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, és
hol szavazhatnak. Aki nem kapott értesítést, az szíveskedjen a helyi választási irodához fordulni (Békési
Polgármesteri Hivatal - Petőfi u. 2. szám, vagy online:
www.bekesvaros.hu).
A képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni
választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek mandátumot. A választópolgár érvényesen csak egy
egyéni választókerületi jelöltre szavazhat. A kompenzációs listára nem szavaznak a választópolgárok.
A polgármesterjelöltre külön szavazólapon szavazhatunk. A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják, erre is külön szavazólap szolgál.
A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre is – a
korábbiaktól eltérően, amikor külön szavazóhelyi-

A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a
névjegyzékben szerepel.

A szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi néven személyi számát) vagy lakcímét az SZSZB (szavazatszámláló
bizottság) ellenőrzi.
A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok
vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak: kártya
alakú személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél. Bármelyik fajtájához lakcímkártya is szükséges. A régi típusú,
papíralapú személyi igazolvány lakcímkártya nélkül is
érvényes.
A polgármester-választásra, a képviselő-választásra és a megyei listás választásra külön-külön, fehér
színű szavazólapokat kap a választópolgár. Amikor
megkapják a szavazólapot, szíveskedjenek ellenőrizni,
hogy van-e rajta bélyegző, mert anélkül érvénytelen lesz
a szavazat. Ha a választópolgár a nemzetiségi névjegyzékben is szerepel, és így a nemzetiségi választáson is
szavazhat, akkor zöld színű szavazólapot is fog kapni
zöld borítékkal együtt, melynek használata kötelező.
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A zöld borítékba kell a zöld szavazólapot beletenni és
lezárni.
A másik három szavazólap fehér színű és ahhoz fehér
színű borítékot fognak kapni, azonban a fehér boríték
használata nem kötelező.

Ez lényeges különbség az országgyűlési választásokhoz
képest.

Mozgóurna igénylése

Ezzel kapcsolatosan az alábbiakra felhívjuk a figyelmet:
• Aki jogosultság nélkül szavaz, aláír, hamis adatokat
tüntet fel, arra jogosultat a választásban akadályoz,
vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy
anyagi juttatással befolyásolni törekszik (szavazatot
vásárol), az büntettet követ el. Ugyanígy az is, aki
megsérti a választás titkosságát, meghamisítja a választás eredményét, a szavazatát anyagi juttatás nyújtásától teszi függővé, és erre tekintettel anyagi juttatást (pénzt) fogad el. A fenti esetekben a bűnös három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota, vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát
kérhet. Egyéb indokok alapján (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) nincs lehetőség mozgóurna
igénylésre.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
- a lakcímére, vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre,
- a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre (október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően
csak akkor, ha korábban átjelentkezett).
A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási
Irodához kell benyújtani:
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én 16 óráig,
-személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16 óráig,
- október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton október 13-án 12 óráig.
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján október 13-án, legkésőbb 12 óráig.

Átjelentkezés
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye
szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt
venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az október 9-én 16 óráig
átjelentkezhet.
Az átjelentkezés esetén nincs arra lehetősége, hogy
a lakóhelye szerinti település - az adott esetben Békés város - vezetőire szavazzon. A jogszabályi rendelkezések értelmében átjelentkezés esetén csak azokra a
jelöltekre adhatja le a szavazatát a választópolgár, akik
a tartózkodási helye szerinti szavazólapon szerepelnek.

A kampányidőszak
augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart.

•K
 ülönösen figyelni kell és azonnal jelenteni a választási irodában, a szavazókörben vagy a rendőrségen,
ha például azt észlelik, hogy tömegesen szállítják a
szavazókat, vagy ha láncszavazást észlelnek. Láncszavazáskor az első szavazó bemegy a szavazófülkébe,
zsebre teszi az üres szavazólapot, a borítékot üresen az
urnába dobja, majd kihozza a kitöltetlen szavazólapot
és átadja a bűntett szervezőjének, aki fizet érte, majd
kitölti a szavazólapot, amit átad a második szavazónak, aki azt a szavazófülkében borítékba teszi és az urnába dobja. A saját üres szavazólapját pedig kihozza a
szervezőnek, aki megismétli azt, amit az előbb: fizet,
kitölti a szavazólapot, átadja a harmadik szavazónak,
stb. Ez így folytatódik tovább. Az első üres borítékot a
szavazatok számláláskor elhajítják. Utóbbi időben hallani olyanról is, hogy a pénzért szavazó a fülkében lefotózza a szavazólapját, kint a szervezőnek bemutatja,
és akkor kapja meg a pénzt. Bármilyen ilyen cselekmény bűntett, meghamisítja a választók akaratát,
jelentendő! Aki ezt nem teszi meg, az akár bűnpártolóvá is válhat.
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Kikre szavazhatunk október 13-án?
A jelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek a szavazólapokon.
Érvényesen szavazni a jelölt
neve melletti körbe tollal írt, két
egymást metsző vonallal lehet.
Pl. X, +.

06. választókerület
1. MÉSZÁROS GYÖRGY CSABA
2. JENEI SÁNDOR
3. PATAKY ATTILÁNÉ
4. CSIBOR GÉZA
5. GÓLYA ANITA

MSZP
Mi Hazánk
Békési Ipartestület
FIDESZ-KDNP
Kárpátia Kör Békés

Polgármester-választás:
1. SZALKAI IMRE
Kárpátia Kör Békés
2. BALOGH ERNŐ
MANEP
3. RÁCZ ATTILA
Független
4. FÖLDESI MIHÁLY
Független
5. KÁLMÁN TIBOR 	FIDESZ-KDNP-Jobboldali
Összefogás Békésért
Polgári Kör
6. KERTÉSZ GÁBOR
Független
7. MOLNÁR GÁBOR
MSZP

07. választókerület
1. MOLNÁR GÁBOR
2. CSUTA IMRE
3. FERENCZI SZABOLCS
4. FESETŐ ISTVÁNNÉ
5. MUCSI ANDRÁS

MSZP
Békési Ipartestület
Mi Hazánk
Kárpátia Kör Békés
FIDESZ-KDNP

08. választókerület
1. RÁCZ ATTILA
2. FEKETE MIHÁLY
3. BALOGH ERNŐ
4. FÜREDI JÁNOS
5. ÁDÁM TAMÁS
6. VIDÓ EDIT MÁRTA
7. BUDAI JÁNOS ZOLTÁN

Békési Ipartestület
MSZP
MANEP
FIDESZ-KDNP
Mi Hazánk
Kárpátia Kör Békés
Független

Egyéni választókerületi képviselő választása:
01. választókerület
1. FÖLDESI MIHÁLY
Mi Hazánk
2. PÁSZTOR SZIDÓNIA
Békési Ipartestület
3. SZABÓ GÁBOR
MSZP
4. VÁMOS ZOLTÁN
FIDESZ-KDNP
5. BEINSCHRÓDT ATTILA
Kárpátia Kör Békés

Helyi német nemzetiségi önkormányzati választás:
1. BARTA GYÖRGYIKE
BMNÖSZ
2. FEHÉR VILMOSNÉ
BMNÖSZ
3. GUTINÉ BEINSCHRODT ERZSÉBET BMNÖSZ
4. TAKÁCS ISTVÁNNÉ
BMNÖSZ

02. választókerület
1. POLGÁR ZOLTÁN
2. BAGI SÁNDOR
3. SZABÓ ZOLTÁN
4. SZALKAI IMRE
5. BORBÉLY ÉVA

FIDESZ-KDNP
Békési Ipartestület
Mi Hazánk
Kárpátia Kör Békés
MSZP

03. választókerület
1. PAP IMRE
2. LÁSZLÓ EDIT
3. MÉSZÁROS SÁNDOR
4. FEHÉR IBOLYA
5. BALOG ZOLTÁN

Békési Ipartestület
Kárpátia Kör Békés
Mi Hazánk
MSZP
FIDESZ-KDNP

04. választókerület
1. DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA
2. KONTRA TÜNDE EMMA
3. SELLER LÁSZLÓNÉ
4. HUCZ ANDRÁS
5. KELEMEN IMRE

FIDESZ-KDNP
Mi Hazánk
Békési Ipartestület
MSZP
Kárpátia Kör Békés

Helyi román nemzetiségi önkormányzati választás:
1. SIMON ÉVA MÁRIA
Méhkeréki Románok Egyesülete
2. SZOJKA FERENC BALÁZS Méhkeréki Románok Egyesülete
3. SZOJKA PETRONELLA
Méhkeréki Románok Egyesülete

FIDESZ-KDNP
Mi Hazánk
MSZP

Helyi szlovák nemzetiségi önkormányzati választás:
1. FELEDI JÁNOS
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
2. PRIBOJSZKI JÁNOSNÉ
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
3. KORCSOK JÁNOSNÉ
Magyarországi Szlovákok Szövetsége

05. választókerület
1. KÁLMÁN TIBOR
2. ZUBÁN ISTVÁN
3. MUCSI LÁSZLÓ

Helyi roma nemzetiségi önkormányzati választás:
1. ANTÓNI ZOLTÁNNÉ
CÖCE
2. ÁSÓS TIBOR
FIROSZ
3. ANTÓNI MIKLÓS
FIROSZ
4. VARGA PÁL
Lungo Drom
5. HERCEG TIMOTHEUSZ
Lungo Drom
6. KOVÁCS GUSZTÁV
CÖCE
7. CZINANÓ LÁSZLÓ
CÖCE
8. ÁSÓS MIKLÓS
FIROSZ
9. MOHÁCSI GYULÁNÉ
CÖCE
10. FARKAS KÁROLY
CÖCE
11. RÁDAI JENŐ RÓBERT
FIROSZ
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Továbbvisszük városunk ifjúsági
programcsomagját
A fiatal generáció megléte alapköve egy város dinamikusan fejlődő életének,
napjainkban pedig hazánkban egyre kiemelkedőbb szerephez jut a fiatalok támogatása, életpályájuk segítése. Békés város vezetősége is ebben a szellemben
hirdette meg 2017-ben az „Esélyt a fiataloknak” ifjúságsegítő programcsomagot, melyben a középiskolás korosztálytól egészen a gyermekvállalás küszöbén,
vagy már az után álló fiatal párok részesülhetnek különféle támogatásban.
násával szeretnénk elérni, hogy a fiatalok első kézből szerezzenek információt a munkavégzésről, a helyi jövedelmi
viszonyokról, valamint értékes kapcsolati tőkére tehetnek szert. Ennek

Fotó: Serfecz Dávid.

A fiatalok helyben maradásának
segítése már a legifjabb korosztál�lyal megkezdődik. Minden tanév elején iskolakezdési támogatás segíti a
családokat a bölcsődésektől a középiskolásokig. A Békési Középiskolai
Ösztöndíj a tehetséges fiatalok patronálásának célkitűzésével kelt életre.
Évente 10-12 fiatal részesülhet ebben
az ösztöndíjprogramban, havi tízezer
forinttal támogatva kibontakozásukat,
karrierjük kezdeti szárnybontogatását.
Jövőbeni célkitűzéseink közé tartozik,
hogy folytassuk és kibővítsük az ösztöndíjpályázatot, valamint megnyissuk a különböző területeken kiváló
eredményt elérő fiatalok előtt városunk Aranykönyvét, mellyel tovább
erősítenénk tehetségeink elismerését.
A felsőoktatásban való részvétel számos anyagi vonzattal jár, és az egész
családra nehéz terhet róhat. E tehermentesítés érdekében hirdetik meg
minden évben a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, mely szintén segítséget kínál az egyetemi tanulmányaikat
folytató hallgatók számára.
Tanulmányaik befejeztével sem engedjük el a fiatalok kezét. A nagybetűs életbe éppen csak kilépő tízen- és
huszonéveseket szintén több programunk segíti, melyek számát a következő években még inkább szélesíteni
kívánjuk. A jövőben még nagyobb
gondot fordítunk olyan gyakorlatias
területekre is, mint például az önéletrajz vagy motivációs levél helyes megírása, ebben tapasztalt szakemberek
segítenék a fiatalokat. Céglátogatások
szervezésével, helyi vállalkozók bevo-

A családalapítás gondolatával játszó vagy a már gyermekvállalás után
álló fiatal pároknak szintén kínálunk
támogatást a kezdeti, anyagi teherből
fakadó nehézségek kiküszöbölésére.
Idén májustól vehették birtokba bérlakásaikat azok a fiatalok, akik elnyerték az „Esélyt a fiataloknak” pályázat
keretében felújított önkormányzati
lakások két évre szóló bérleti lehetőségét. Tizenkilenc ilyen lakásról van
szó, melyeket teljes körűen, mintegy

A Madzagfalvi Napokon harmadszor rendezték meg a fiatal békésiek és elszármazott fiatal békésiek találkozóját, a felvétel ekkor készült.
sikeres megvalósítására egy ifjúsági
munkaügyi tanácsot állítunk majd fel,
amely párbeszédet biztosít a vállalkozók és a középiskolás, főiskolás, igény
szerint az általános iskolás diákok között. Mivel a fiatalok helyben maradását célzó stratégiák megvalósulását
minden eszközzel segíteni szeretnénk,
célunk eszmecserére ösztönözni, kommunikációra hívni fiataljainkat. Biztosítanunk kell egy olyan platformot,
ahol merész, újszerű ötleteikkel is előállhatnak. Célunk fókuszba állítani a
szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek megteremtését is.

90 millió forintból újított fel az önkormányzat. A program olyan lehetőséget
biztosít, amely hozzásegíti a fiatalokat
hosszabbtávú céljaik eléréséhez. Ezen
célok mihamarabbi megvalósításához,
továbbá a már jelenleg is működő és
prosperáló kamatmentes kölcsönnel
segítjük a fiatalokat a lakásvásárlásában, az építkezésben, a fűtéskorszerűsítésben.
Mindez csak ízelítő az előttünk álló
feladatokból. Mindenképp tudásunk
legjavát adva fogunk városunk előre
jutásáért munkálkodni!
Kálmán Tibor, alpolgármester
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Békés Város Önkormányzata által üzemeltetett piac tekintetében Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2012. (II. 29.)
számú, a piacokról és vásárokról szóló
önkormányzati rendelete, valamint a
vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.
13.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadóak, melyek betartására kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak, különös tekintettel az alábbiakra.
A piacon kereskedelmi tevékenységet
folytató kereskedő köteles az értékesítés
helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét,
címét, illetve székhelyét, telefonszámát,
valamint elektronikus levelezési címét,
amennyiben azzal rendelkezik.
A piac és vásár területére csak árufeltöltést végző gépjárművel lehet behajtani. A gépjárműveknek az áru le- és
felrakodása után, illetve legkésőbb a
piac nyitását követő 1 órán belül a vásár
és piac területét el kell hagyniuk, ezt követően kizárólag a piacfelügyelő enge-

Archív felvétel. Fotó: Gazsó János.

Figyeljünk a piac rendjére!

délyével lehet behajtani a piac területére.
A felhozott áruk elhelyezése, sátrak
és asztalok felállítása a nyitva tartás
kezdetétől számított 1 óráig lehetséges.
A felhozott áruk elpakolása a nyitvatartási idő elteltét követő 1 órán belül
kötelező.
Kerékpárral, motorkerékpárral,
segéd motorkerékpárral a piac területére behajtani, valamint ezeket a

járműveket betolni, áruszállítási cél
kivételével tilos!
A piaci árusítók az árusítóhelyüket,
illetve a piaci pavilonok tulajdonosai,
bérlői az üzletük előtti területet kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, valamint mindennemű szemetet, állati és
növényi hulladékot összegyűjteni és azt
a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

Békés Város Képviselő-testülete, mint fenntartó, a legutóbbi ülésén megadta a hozzájárulást ahhoz,
hogy a Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő meglévő tárgyi és személyi kapacitásának kihasználásával
egy új szakrendelést indítson be. Klinikai onkológiai ellátással bővülhet
a járóbeteg szakrendelések száma a
közeljövőben, amennyiben a felettes
hatóság erre engedélyt ad.
Mint ismert, a Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő Békés Járás
valamennyi lakójának, közelítően 36
ezer személynek a járóbeteg-ellátását
végzi, hatásköre Békés mellett kiterjed Köröstarcsa, Kamut, Mezőberény,
Murony és Tarhos lakosaira is. Jelenleg
16-féle szakrendelés működik, a klinikai onkológia lehet a tizenhetedik.

Képünk illusztráció.

Onkológiai szakrendelés indulhat

Erre annál is inkább szükség és igény
mutatkozik, mert a vezető halálokok
között - a keringési betegségek után a második helyen a daganatos megbetegedések állnak. A rosszindulatú
daganatok miatt bekövetkező korai halálozások térségünkben az országos átlagot is meghaladják. A 15-64 éves korosztályban az első helyen a nőknél és
a férfiaknál egyaránt a légcső, hörgő és
tüdő rosszindulatú daganata áll, magas

továbbá mindkét nemnél a vastagbél és
végbél daganata, valamint férfiaknál az
ajak, szájüreg és garat daganata, nőknél
az emlőrák előfordulása.
Az új tervezett szakrendeléssel kapcsolatban Erdélyi Imola, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója elmondta, hogy beindításához
a személyi és a tárgyi feltételek adottak, hiszen a Rendelőintézet kellően
felszerelt és két orvos is rendelkezik a
megfelelő szakvizsgával. Heti tíz órában, utógondozó jellegű szakrendelést
képzeltek el, szakmai felügyelet ehhez
a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
adna. A klinikai onkológiai szakrendelés indulásának közelebbi időpontja
egyelőre nem ismert, de kedvező döntés esetén már a jövő év legelején megtörténhet.

Városházi Krónika
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Békés város vagyonának
gyarapodása az elmúlt 13 évben
Miután az önkormányzati választás kampányában az elmúlt időszakban valótlan állítások hangzottak el a város vagyonát illetően, az alábbi táblázatban
foglaljuk össze az elmúlt 13 év ez irányú adatait. Békés vagyona az elmúlt 13
esztendőben a kiinduló összeg 150 %-ára emelkedett.

Békés város vagyonának alakulása 2006–2018. között:

Nemzeti vagyonba
tartozó
befektetett eszközök

Változás
az előző
évhez képest

Közterület-felügyelőink jelentették,
hogy a várost járva több helyen, de
leginkább az északi városrészben hatalmas bálákat láttak felhalmozva az
ingatlanok udvarán. A bálák több
mázsányi rongyot tartalmaznak, me-

Változás
2006-hoz
képest

2018

16 717 035 857

99,89%

152,32%

2017

16 735 412 137

105,81%

152,49%

2016

15 817 068 594

115,87%

144,12%

2015

13 650 978 552

99,31%

124,39%

2014

13 746 150 000

104,74%

125,25%

2013

13 124 303 000

99,50%

119,59%

2012

13 190 425 000

99,14%

120,19%

2011

13 304 647 000

101,61%

121,23%

2010

13 093 582 000

109,04%

119,31%

2009

12 007 837 000

104,11%

109,41%

2008

11 533 432 000

83,45%

105,09%

2007

13 821 327 000

125,94%

125,94%

2006

10 974 601 000

100,00%

Igénybe vehető a Polgármesteri Hivatal konyhája
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Békési Polgármesteri Hivatal konyhája (Piac tér 3.) korlátozott
számban étkezési lehetőséget biztosít.
Ha tradicionális ízekre vágyik megfizethető áron, adja le rendelését a fenti címen vagy a 66/411-011-es telefonszámon. A menü ára: 650 Ft.

Környezetszennyezés
városunkban

Szociális étkezés
keretében lehetőség
van a menü kiszállítására is. A jogosultság feltételeiről
érdeklődjön a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központnál a 66/411-562es telefonszámon. Szociális étkeztetés
keretében a menü ára: 450 Ft.

lyek nem ruhaneműk, hanem diribdarab hulladékok. Több helyen már
megbontották ezeket és tüzelnek velük. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai
alapján várható, hogy a fűtési szezon
kezdetével, azaz hamarosan, ismét irtózatosan büdös, mérgező füst árasztja el a várost. A bálás ruhák ismeretlen helyről származnak, de többen
állítják, hogy kamionszámra hordják
őket és a körzet egyik képviselőjelöltje
szeretné ezzel támogatni az itt élő embereket. Békés Város Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy
a levegőszennyezés bűncselekmény!
Ne tüzeljenek ronggyal! A kiszabható
büntetés százezer forintnál kezdődik.
Aki ilyet tapasztal, azonnal jelentse
az illetékes hatóságoknál, azaz a Békés Járási Hivatalban. A legrászorultabb embereknek az idén is tervezi az
önkormányzat szociális tüzelő szétosztását.

Szeretne folyamatosan értesülni
a békési önkormányzati hírekről?
Keresse fel honlapunkat,
a bekesvaros.hu weboldalt,
vagy kövesse a Facebookon!
Címünk:
facebook.com/bekesvaros.hu
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Minden békési gyermek kaphat
nevelés- és tanévkezdési támogatást

Képünk illusztráció.

Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az augusztusi ülésén úgy döntött, hogy nevelési és tanévkezdési támogatást nyújt a békési
családok számára. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatok tükrében a képviselő-testület a szeptemberi ülésén
újra napirendre tűzte a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012.
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy
döntött, hogy ebben az évben a támogatottak körét kiterjeszti azokra
a gyermekekre is, akik nem békési

bölcsődében, óvodában, vagy általános iskolában részesülnek nevelésben, oktatásban.
Az elfogadott változással tehát gyakorlatilag minden békési, bölcsődei,
óvodai, általános és középiskolai jogviszonnyal rendelkező gyermek után
igényelhető a támogatás.
A támogatás összege
- bölcsődés, óvodás gyermekek esetében egyszeri 5.000 forint készpénz
gyermekenként,
- általános iskolás gyermekek esetében 10.000 forint készpénz gyermekenként,
- középiskolás gyermekek esetében
12.000 forint készpénz gyermekenként.
A békési bölcsődében, óvodában és
általános iskolában, valamint a békési
középiskolákban nevelési vagy tanulói
jogviszonyban álló békési gyermekek

esetében a támogatás folyósítása már
megtörtént, vagy folyamatban van.
Figyelem! A nem Békésen található bölcsődében, óvodában, általános és
középiskolában nevelkedő gyermekek
esetében az igényléshez a szülőknek
nyilatkozatot kell kitölteniük! A nyilatkozatot letölthetik a www.bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehetik és
benyújthatják ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a 36-os és a 37-es irodában. A
nyilatkozathoz csatolni kell az intézményi (tanulói) jogviszony fennállásáról
szóló igazolást (iskolalátogatási bizonyítványt). A nyilatkozat benyújtásának határideje legkésőbb október hó
15. napja, mely jogvesztő határidő. A
támogatás kifizetésére a Polgármesteri
Hivatalban kerül sor november hó 30.
napjáig, melyről külön értesítést fogunk mindenkinek küldeni.

A szociális ellátásban, a rászorulók
segítésében kiemelkedő teljesítményt
nyújtó személyeket kívánja elismerni
Békés Város Önkormányzata azzal a
most alapított díjjal, amelyet idén először fognak átadni november 12-én, a
Szociális Munka Napja alkalmából. Az
új elismerés adományozásának feltételeiről legutóbbi ülésén tanácskozott és
döntött a képviselő-testület.
A „Kiváló Szociális Munkáért” elnevezésű kitüntetést évente egy személy kaphatja meg. Olyan szakember, aki különösen sokat tesz a nehéz
sorsú emberekért, a békési családokat

segítő szociális ellátórendszer tényleges működéséért. A kitüntetéssel
oklevél és pénzjutalom jár, amelynek
összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap összegének négyszerese. Jelenleg – ötvenezer forintos illetményalappal számolva – ez
bruttó 200 ezer forint. A kitüntetés
adományozására javaslatot tehetnek
a képviselő-testület tagjai, a nemzetiségi önkormányzatok, a képviselőtestület szociális ügyekkel foglalkozó
bizottsága, a szociális ellátás területén
tevékenykedő városi intézmények,
valamint azok közösségei, és a civil

Képünk illusztráció.

Kitüntetés ismeri el a jövőben
a szociális szféra legjobbjait

szervezetek. Javaslattételre október 15ig van lehetőség, a Polgármesteri Hivatalhoz címezve. A díj odaítéléséről
az újonnan megválasztott képviselőtestület októberi, alakuló ülésén dönt.
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