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Kedves Békésiek!
Legszebb, legvidámabb ünnepeinkhez a természet
pompás díszletet kínál. Most, húsvétkor különösen
igaz ez, hiszen minden reggellel egyre több virág
s egyre zöldebb kert köszönt bennünket. Ám ezzel
együtt ünnepel bensőnk is. Ünnepel, hiszen Jézus feltámadása, a valósággá lett megváltás mindannyiunk
számára ajándék és lehetőség is egyben. Húsvétkor ez
a lehetőség válik kézzelfoghatóvá, amikor családtagként, barátként egymás felé fordulva együtt élhetjük át
az ünnep és a tavaszvárás eme, talán legszebb napjait.
Használjuk hát ki mindezt, s álljunk meg mindennapos feladataink, rohanásunk közben! Együtt ünnepelni, közösen várni egy jeles napot, már maga az ünnep.
Nem a naptár lapjának fordulása hozza ezt magával,
hanem mi varázsoljuk ide otthonainkba, közösségeinkbe. Köszöntsük hát így, ezzel az elhatározással és
hittel az előttünk álló ünnepet úgy, ahogy azt ki-ki magában legjobban szeretné. Ehhez kívánok jó egészséget, áldott, békés húsvéti ünnepeket Békés város minden lakójának!
Üdvözlettel:
Izsó Gábor, polgármester

Békés Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
Békés várossá nyilvánításának
42. évfordulója alkalmából tartandó

ÜNNEPI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉRE
2015. április 15-én, szerdán 15.30 órára,
a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ színháztermébe
(Békés, Jantyik M. u. 23–25.)

•
PROGRAM:
Himnusz
Köszöntőt mond:
Izsó Gábor, Békés város polgármestere

Kellemes
húsvéti ünnepeket
kíván
Békés város
képviselő-testülete

Ünnepi műsor
Kitüntetések átadása
Békés városért végzett tevékenység elismeréséért
Diákpolgármester
és diákalpolgármester beiktatása
Szózat
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Új alapokon a szociális támogatási rendszer
A szociális törvény módosításának megfelelően Békés
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta új szociális rendeletét, amely megalkotása során célul
tűzte ki, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján ellátásban részesülők köre és az ellátások tartalma lehetőleg
megmaradjon, és a jelenleg ellátásra jogosultak számára
minimalizáljuk azt a változást, ami az új alapokra helyezett szociális támogatási rendszerből származik. Békés
Város Önkormányzata a lehetőségeihez mért legmagasabb összeget fordítja a szociális ellátások biztosítására,
amely keretei között a központi jogszabály által megszüntetett ellátásokkal nagyban egyező ellátásokat vezetett be
2015. március hó 1. napjától.
- a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett
önkormányzati lakásfenntartási támogatás,

- a megszűnő méltányossági ápolási díj helyett
önkormányzati ápolási díj,
- a megszűnő méltányossági közgyógyellátás helyett
önkormányzati gyógyszerköltség támogatás,
- a megszűnő adósságkezelési szolgáltatás helyett
önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás vehető
igénybe, a feltételek teljesítése esetén.
Az önkormányzati segély változatlan néven került
szabályozásra a települési támogatás egyik jogcímeként,
illetve külön jogcímen lett nevesítve a kamatmentes kölcsön formájában biztosított önkormányzati segély. Az
ellátásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon
lehet kérelmezni, melyet a polgármesteri hivatalban kell
benyújtani.

Az ellátás jövedelmi kritériumai az alábbiak:
Ellátás megnevezése

Egy főre/fogyasztási egységre számított
jövedelem család esetén

Egy főre/fogyasztási egységre számított
jövedelem egyedül élő esetén

Önkormányzati lakásfenntartási támogatás

A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250%-a (72.250 Forint)
összegének 250%-a (72.250 Forint)

Önkormányzati ápolási díj

2012. december hó 31. napjáig elbírált kérelem alapján, 2015. március hó 1. napján
fennálló jogosultság esetén került megállapításra

Önkormányzati gyógyszerköltség támogatás

A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 210%-a (59.850 Forint)
összegének 250%-a (72.250 Forint)

Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás

A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 100%-a (28.500 Forint)
összegének 150%-a (42.750 Forint)

Az aktív korúak ellátásának ügyintézése 2015. március hó 1. napjától a járási hivatalok feladat- és hatáskörében történik.

Első osztályosok beíratása Békésen!
Békés város általános iskoláiban az első osztályosok beíratása az alábbiak szerint alakul.

Üdvözlünk az első osztályban!

Időpont:
2015. április 16-án (csütörtökön) 8-19 óráig,
2015. április 17-én (pénteken) 8-18 óráig lesz

Helyszínei:
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola: Békés, József A. u. 12.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

Szegedi Kis István Református Általános Iskola:
Református Lelkészi Hivatal Békés, Széchenyi tér 21.
Gyülekezeti terem

– szülő személyi igazolványa

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola:
Békés, Jantyik M. u. 21-25.

– a gyermek TAJ kártyája

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek lakcímkártyája
– iskolaérettséget tanúsító igazolás
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Pályázat civil szervezetek részére
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a békési székhelyű, Békésen tagszervezettel rendelkező, a
városban működő civil szervezetek számára vissza nem
térítendő támogatás igénylésére.

A támogatás célja:

– a működéshez szükséges költségek támogatására,
– a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek támogatása,

– más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítása.
A pályázat feltételeit tartalmazó felhívás, továbbá a
pályázat benyújtásának űrlapjai Békés város honlapján letölthető formában megtalálhatók.
A benyújtási határidő: 2015. június 01. 12.00 óráig
történő beérkezés. Legkésőbb eddig az időpontig el kell
számolnia a tavalyi felhasználással minden olyan szervezetnek, amelyik a 2014. évben támogatást kapott.

Ez évben is hozzájárul a Képviselő-testület
a sportszervezetek működéséhez
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. évi költségvetésében sportegyesületek támogatására lehetőségeihez mérten idén is különített el forrást. Az
I. félévben 8.675.000 Ft kerül szétosztásra a sportszervezetek között. A város ebben az évben új sportkoncepció
kidolgozásán is dolgozik. Fő irányelv, hogy ösztönözzék a
sportszervezeteket a „több lábon állásra” a megjelenő országos pályázati lehetőségek kiaknázásra.

Önkormányzati támogatásban
részesült sportszervezetek
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály

BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub
(férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Surman Box Club
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
TRITON SE Békési Szakosztály (úszás)

Kevesebbet kell majd fizetni a vízhasználatért
Sikeres európai uniós pályázatának köszönhetően az
önkormányzat közel 500 millió forintból korszerűsítette
2014 őszén a békési szennyvíztisztító telepet. A modern berendezés működése gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy
jelentősen csökkenjen áprilistól Békés város vízterhelési
díja. Ez hosszútávon a lakosok pénztárcáját is kímélni fogja. Az elmúlt évhez képest a vízterhelési díj nettó 17 forintról, nettó 2 forintra csökkent fogyasztott köbméterenként. Szakemberek számításai szerint az éves lakossági
szennyvízkibocsátás 600 000 m3, ennek függvényében
az éves megtakarítás összesen 11 430 000 forint, mely
egy háztartásra vonatkozóan, vízfogyasztástól függően
körülbelül 1 705 forint csökkenést jelent majd évente.
A szennyvíztelep korszerűsítését a fentiek mellett a Körösök élővilágának megóvása is indokolttá tette.

A vízterhelési díjfizetési kötelezettséget, annak mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény határozza meg, ami 2004. január 1-je óta van
hatályban. A hivatkozott törvény szerint a közcsatornán
elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag
után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a
közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A vízterhelési díjhiány rendezve lett és a tisztítótelep
korszerűsítése után gyakorlatilag az alapdíj megfizetését
terheli a szolgáltató a fogyasztókra.
A vízterhelési díj alakulása
2007 (Ft/m³)
2008 (Ft/m³)
2009 (Ft/m³)
2010 (Ft/m³)
2011. 04. 01-től (Ft/m³)
2012. 04. 01-től (Ft/m³)
2013. 04. 01-től (Ft/m3)
2014. 04. 01-től (Ft/m3)
2015. 04. 01-től (Ft/m3)

18,20
13,70
12,30
12,30
22,30
27,40
16,50
17,00
2,00
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Felhívás! Veszettség elleni védekezés

2015. március 26-április 17.
A helyi vakcinázási kampány ideje alatt az ebeket megkötve, vagy
zárva kell tartani (ebzárlat), és csak
pórázon szabad közterületre vinni. A
jelzett időszak alatt a kezelt területen
tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó
intézkedések elsősorban a vakcinázás
hatékonyságát segítik azzal, hogy a
kóborló ebek vagy legelő állatok ne
vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.
A vakcinát tartalmazó fólia kapszula 4 cm átmérőjű. 1,5 cm magas,
henger alakú, szürkésbarna színű. A

Segíti a
rászorulókat az
önkormányzat
Az étkezési díjak sem
emelkednek
Márciusban megtartott ülésén a
képviselő –testület egyebek mellett,
felülvizsgálta a szociális és gyermekvédelmi intézményi térítési díjakat. A
döntés értelmében az önkormányzat,
a szociális ellátások térítési díjait nem
emeli. A szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartójának minden évben
meg kell állapítania a szociális ellátások intézményi térítési díját, illetve a
személyi térítési díj szabályait.
A helyi önkormányzati rendeletben megfogalmazottak alapján tehát
nem kell többet fizetni többek között
a szociális étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a támogató szolgálatért,
a fogyatékos és demens személyek
nappali ellátásáért. Azok az ellátások melyek tavaly ingyenesek voltak
azok idén is térítésmentesen vehetőek
igénybe a rászorulók számára.
A gyermekétkeztetés térítési díjai
is felülvizsgálatra kerültek, és a díjak
itt sem emelkednek.

róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina
bejut a szervezetébe.
A csalétekbe helyezett vakcina
emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt
nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a
vakcinavírus a bőrbe, szájba, szembe,
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben
ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bőrfelületre
kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában
70%-os alkohollal történő lemosás.
Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés
esetén védőoltásra nincs szükség.
b) Ha az oltóanyag friss sebbe
vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

MEGHÍVÓ
Az Európai Bizottság elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot
(GINOP), így hamarosan megjelennek a pályázati felhívások.
A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztési operatív
programban összesen 2383 milliárd forint támogatásra nyílik lehetőség a gazdasági
szereplők számára. A GINOP elsősorban a helyi vállalkozók foglalkoztatásának és
versenyképességének növelésére épülő gazdaságfejlesztéshez járul hozzá.
A helyi vállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításának elősegítése érdekében

Dankó Béla országgyűlési képviselő
tájékoztató fórumot
szervez a helyi gazdasági élet szereplői számára, melynek témája
a gazdaságfejlesztési

operatív program.

A tájékoztató fórumra 3 helyszínen kerül sor:
2015. április 15. (szerda) 15 óra

- Előadó: Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai

kommunikációért felelős
helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)

- Helyszín: Mezőberény, Városháza díszterme (Kossuth Lajos tér 1.)

2015. április 16. (csütörtök) 10 óra

- Előadó: Zsigmondé dr.

Vitályos Eszter
Európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár (Miniszterelnökség)
- Helyszín: Szarvas, Városháza nagyterme (Szabadság út 25-27.)
2015. április 16. (csütörtök) 15 óra

- Előadó: Zsigmondé

dr. Vitályos Eszter
Európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár (Miniszterelnökség)
- Helyszín: Békés, Városháza nagyterme (Petőfi S. u. 2.)
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Négy milliárd forint értékű fejlesztés érkezhet a városba
Megyei települések között elsőként készült el Békés
város a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Települési Operatív Program (TOP) intézkedési
tervével. A program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A dokumentum szorosan kapcsolódik tehát a város fejlesztési stratégiájához és alátámasztja a kiírásra kerülő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati
kereteit. A fő cél a munkahelyteremtés, a vállalkozások
feltételeinek a javítása illetve a költségcsökkentés.
Az alább felsorolt célok több mint négy milliárd forint
értékben hozhatnak fejlesztést a városba. A megvalósítás
feltétele, hogy a város a szükséges saját erőt elő tudja teremteni. Az önkormányzat TOP koncepciója 20142020-as Európai Uniós pályázati időszakban az alábbiakat
tartalmazza:
• Önkormányzati építési vállalkozás létrehozása
• Hűtőház kialakítása
• 470-es főút Békéscsaba irányába külterületen
ivóvíz vezetékrendszer építése

FELHÍVÁS!
Az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akcióinak
mintájára idén 2015. április 18-án,

Tavaszi nagytakarítási akciót
szervez Békés Város Önkormányzata és a Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft., melyre ezúton
buzdítjuk Békés város lakosságát, civil szervezeteit
és a gyülekezetek tagjait. Idén az egyik közös
feladatunk a békés-dánfoki üdülőközpont
takarítása, festése, karbantartása, rendbetétele lesz.
Gyülekező: 2015. április 18-án
(szombaton) reggel 8.00 órakor
a Dánfoki Üdülőközpontban
Részvételi szándékukat kérjük, előzetesen jelezzék
április 14-én 16.00 óráig, hogy a szükséges
szerszámokat a Békési Kommunális és Szolgáltató
Kft. mindenki számára biztosíthassa.
Jelentkezni a Békési Kommunális és Szolgáltató
Kft. 66/411-174-es telefonszámán lehet.

• 470-es főút Békéscsaba irányába
szennyvízcsatorna hálózat építése
• Strand fejlesztése
• Dánfok interaktív látogató központ kialakítása
• Rosszerdei út felújítása
• Városközpont öntöző rendszer
• Jantyik u. 5. alatti műemlék épület felújítása
• Belvízrendezés
• Fásítás
• Tanösvény kialakítása a rendelőintézet és a
Fábián utca között
• Komposztáló telep fejlesztése
• Futópálya kiépítése
• Városi piac revitalizálása, korszerűsítése
• Cseresznye u.-Petőfi u. útkereszteződésben
körforgalom építése
• Kőrösi Csoma Sándor utca és a Vashalom utca
kereszteződésben körforgalom építése
• Járda és kerékpárút építése a Rákóczi utcában
• Kerékpárút kiépítése Békés és Tarhos között
• Kerékpárút fejlesztése Békés és Murony közötti
szakaszon
• Épületenergetikai korszerűsítés, mely főképp a
városi rendelőintézetet érintené
• Önkormányzati intézmények felújítása napelemes
rendszerrel
• Önkormányzati intézmények világítás
korszerűsítése
• Települési egészségügyi alapellátás
infrastrukturális korszerűsítése
• Közétkeztetés infrastrukturális korszerűsítése –
az önkormányzati konyha korszerűsítése
A felsoroltakon kívül még számos pályázati lehetősége
lesz a városnak ahhoz, hogy környezetét élhetőbbé tegye
a lakosok számára.

Ingatlan hirdetmény
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
• Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alatti
üzlethelyiség (31 m²)
Az induló bérleti díj: 17.500,- Ft+ÁFA/hó
• Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti
üzlethelyiség (122 m²)
Az induló bérleti díj: 49.000,- Ft+ÁFA/hó
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlant:
• Békés, Veres Péter tér 7/A 5/15. szám alatti 2 szobás,
összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz: 7032/4/A/15)
Vételár: 2.000.000,- Ft
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2015. április 15. (szerda) 18.00 óra.

Békés Város Önkormányzata - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda
(Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek" – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz –
meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek" című programot/versenyt

Várjuk minden békési zöldség/gyümölcs
termesztő kertművelő jelentkezését!
Jelentkezési határidő:

2015. április 30.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

A Békési Polgármesteri Hivatal
(5630 Békés, Petőfi u. 2.) portáján
és/vagy Titkárságán
Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított
Zártkerti.: Zöldség
2
Mini: 10 - 50 m
Zártkert 2.: Gyümölcsös
2
Normál: 50 m felett
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján
(május 1 - augusztus 15. között).

Eredményhirdetés:

2015. szeptemberi Madzagfalvi Napokon
Izsó Gábor Békés város polgármestere
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