
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére

(legutóbbi testületi ülés 2013. október 28.)

Október 30-án vállalkozói szerződést írtam alá az ALFÖLDVÍZ Zrt. képviselőjével három
közkifolyó Újra indításáról. Az újraindítás az Olajfa LI. 11., Szent János u. 43., és tJjtelep u.
10. szám előtti közkiolyókat érinti, mely beruházás fedezete a többletbérleti díj, bruttó
923.525,- Ft összegben.

Ezen a napon érkezett meg a Kastély’ faanyagvédelmi szakértői véleménye. A FATECH
Faipari Közkereseti Társaság által végzett munka a 2005. és 2007. években elkészített
részletes vizsgálat aktualizálása, mely megállapításainak legfontosabbika, hogy a
‘íöclérnszerkezet javítására. megtartására nem látunk lehetőséget, ... a jelenlegivel megegyező
hajlásszögő tetőszerkezet, födém megépítését javasoljuk.”

31-én Békéscsahán a NJF és a MÁ V képviseló’ivel tárgyaltunk a vasútálloinás felújítása során
20 14-ben kialakítandó parkolók karbantartásáról. Ez a karbantartás döntően a takarításról
(szemét, hó), fűnyírásról, közvilágításról szól. A MA V ci feladatot az önkormánynak szánta,
arra hivatkozva, hogy a város érdeke ci beruházás. A vita során több ellenérv is elhangzott,
többek között az is, hogy ci ;;zár megépített és ci parkolók megvilágítását is szolgáló
lómpatestek üzemeltetési költségeit az önkormányzat magára vállalta. De talán a
legfontosabb ellenérv, hogy a beruházás a MA V területén valósul meg, így az önkormányzat -

véleményünk szerint - nem kötelezhető az új építésű infrastruktúra kezelésére. Végül azt a
komnpromisszumosjavasiat került a jegyzó’könyvbe, hogy a MA V ajánlatot fog tenni, amelyben
rögzíti milyen ellenszolgáltatást ajánl fel, amennyiben az önkormányzat oldja meg ci parkolók
karbantartását. E sorok írósáig az ajánlat lizég nem érkezett meg.

November I-én a BEM szervezésében ökomenikus megemlékezésre keriilt sor a városháza
előtti hősi ernlékrnűnél a háborúkban elesettek, és minden elhunytra emlékezve. A
megemlékezés keretében Szekeres Józsefné alpolgármester asszonnyal virágot helyeztünk az
emlékmű talapzatára.

2-án Békésen vettem i-észt az önkéntesekből szervezett TITÁN mentőcsoport eskiitételén. A
mentőcsoport a járás területének védelmére alakult, első sorban nagygépes kármegelőzésre és
kárelhárításra. A csoportba egy békési vállalkozás mellett az rnezőberényi EUROTRADE Kft.
gépei és dolgozói vállaltak önkéntes tevékenységet.

4-én polgárvédelmi feladatokról egyeztettűnk a városházán.

Ezen a napon a múzeumban egyeztettünk a következő évi kulturális feladatokról, valamint a
Muzeális Gyűjtemény munkájáról. A megbeszélésen részt vettek: Smíriné Kokauszki Erika az
OPSKK igazgatója, Csete Gyula muzeológus, Olejné Mertz Judit kulturális területekért is
Felelős referens, valamint Körösi Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.

Még ezeiz a napon levelet írtam Gémesi Tibornak ci Körös Volán személyszállítási
igazgat6jónak, mivel többen jelezték, hogy a Volán járatok Mezó’herényi mnegállók
kihagyásával közlekednek. Tény, hogy ci róvolsági járatok jelentős része nem áll meg több
mnegcullóban, van olyan amely csak ci Liget utcai “központi” megállóban áll meg. Igazgató Úr
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november 1 I-é;z kelt válaszában az alábbiról téjékoztatott: “A 2013. december 15-tó’l hatályos
menetrendben igyekszünk elérni a korábbi megállók ismételt menetrendbe iktatását.
Bizakodva várjuk a decemberi menetrend váltást!

5-én a sportpálya villamos ellátásának problémáiról egyeztettünk szakemberekkel a
helyszínen. A problémákat a műfiives pálya világításának kiépítése hozta felszínre, de anélkül
is léteztek, Viszont így megoldásuk halaszthatatlanná vált.

Ezen a napon megbeszélést folytattam Dr. Baneth Péterrel az ÁRÜP pályázatról.

Még ezen a napon a Berény Szállóban került megrendezésre a Berény Táncegyüttes pályázat
megvalósítást indító programja.

Szintén ezen a napon hivatalosan is megjelent a Tanyafejlesztési Program eredménye,
amelyben értesülizettünk sikeres pályázatainkról. Mindhárom témában beadott pályázatunk
nyert, mégpedig a pályázott összeget. A három terület a megítélt támogatási összeggel:
külterületi földutak karbantartását, felijítását biztosító vontatott munkagépek és eszközök
beszerzésére 8.967.978,-, villanynélküli tanyák villamosenergia ellátását biztosító fejlesztésre
a Cinalaposi tanyáknál 2.419.169,-, tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 1.776.793,-. A
pályázat megvalósításához 10% öneró’ szükséges, kivéve a villamnoshálózat fejlesztést, mert azt
önerő biztosítása nélkül lehet megvalósítani.

7-8-án Balatonfüreden az NFOTÉR informatikai konferencián vettem részt. A konferencián
kormányzati elképzeléseket hallottunk az országban tervezett fejlesztési irányokról az
egészségügy, a közigazgatás és az oktatás területein. Teljes az eltökéltség abból a
szempontból, hogy az informatikai rendszereket a modernizáció jegyében, a gyakorlati
alkalmazásokon keresztül, a felhasználók érdekében kell fejleszteni.

1 1-én Gyurkó Csabával aláírtam a TAPPE Kft-ben lévő 5% tulajdonrészíink eladásáról szóló
adás-vételi szerződést. A csekély tulajdon rész nem tette lehetővé a vég életébe történő
tényleges beleszólást, ezért fogadta el a képviselő-testület a Kft. többségi tulajdonosának
vételi ajánlatát.

Ezen a napon Körösnagyharsányban jártam, ahol Máté Pál polgármester árral a HURO
pályázat keretében kiépülő informatikai hálózat településen történő hasznosításáról
túrgyaltunk. Tervek szerint a településen lakossági szolgáltatást is végezne a Békés Kistérségi
Társulás. A megbeszélésen részt vett a pályázat kivitelezője részéről Schultz György a
Polárnet Kft. ügyvezetője, valamint Czapp Zsuzsanna a projekt BKT által megbízott
menedzsere.

— Ezen a napon ot!Izonában köszöntöttük 90. sziiletésnapja alkalmmíból Baksai Mátvásné, Kati

nénit. Ez alkalomból adtuk át Orbán Viktor miniszterelnök ár emléklapját, valamint a város
nevében egy ajándékcsommzagot. Kati nénit nagyon jó fizikai és ragyogó kedély állapotban

találtuk. Ezúton isjó egészséget és lmoo;zIó derűvel töltött éveket kívánunk neki.

12-én Békésen a HURO pályázat megvalósításával kapcsolatos kooperáción vettem részt.

Ezen a napon tartotta a Városi Humnsegítő és Szociális Szolgálat a szociálismunka napján
hagyományos rendezvényét. A szociálismunka napja alkalmából köszöntöttem a munkában
részvevő intézményi dolgozókat.
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- 13-án Békésen a HURO pályázatról és a Kistérség által üzemeltetett informatikai hálózat
hasznosításáról tartottunk egyeztetést.

- Ezen a napon a Városházán tartottunk megbeszélést a sportpálya, azon belül a műfüves pálya
használatáról. A megbeszélésen Nagy Sándor igazgató áron kívül részt vettek a labdarágással
foglalkozó egyesületek képviselői.

- Még ezen a napon Virág Mihály a Magyar Közút NonproJt Zrt. Békés Megyei igazgatója
telefonon jelezte, hogy nem volt hiába való október 14-i budapesti utunk a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban. Valószínüleg a látogatásnak és az akkor folytatott megbeszélésnek is
köszönhetően lehetőség látszik a Gimnázium és a Kollégium közötti gyalogos átkelő
jelzó’lámpával való ellátására. A Lehetőség két nap múlva egy szerződés tervezettel egészült
ki, amelyet a képviselő testület november 20-i rendkívüli ülésén tárgyal. Előreláthatóan 700
eFt önerő biztosítása mellett társfimzanszírozási szerződést köthetünk a Közlekedési
Koordinációs Központtal a jelzó’lámpás gyalogos átkelő kialakítására.

- Szintén ezen a napon újabb levelet írtam az AQUAPLUS Kft. tulajdonosának a termálfűtés
visszásságaival kapcsolatban. A levélre válasz e sorok írásáig nem érkezett, de szóbeli Ígéretet
kaptunk, hogy a beszabályozást 2013. november 18-án újra kezdik.

- 14-én a Tanyafejlesztési Program eszközbeszerzésről folytattam tárgyalást a Városházán.

- Ezen a napon került hivatalosan átadásra a Városi Sporttelepen a mífüves pálya. A rövid
nyitó ünnepséget követően a gyerekek vették birtokukba a pályát és tartottak bemnutatót. Az
avató szalag átvágását Dankó Béla az MLSZ elnökségi tagja, a Békés Megyei LSZ elnöke,
parlamenti képviselő’ végezte. A rendezvényt megtisztelte Szpisják Zsolt az MLSZ Békésmnegyei
Területi Igazgatója, aki a pályázat és a. megvalósítás során többször nyújtott gyakorlati
Segítséget városunknak. A pálya átadásával még nem fejeződött be teljesen a beruházás, a
világítás kérdésének megoldása, és a pályához vezető járda megépítése föltétlenül sziiksége.
Ezen kívül fontos egy kamera felszerelése, ami segítségével ellenőrizhető, hogy a pálya
használata az előírásoknak megfelelően történik-e. A Pályát ugyanis szigorú szabályok szerint
szabad csak használni, Pl. nem mindegy milyen cipőben mnennekfel rá.

- 15-én Budapesten Pozvay Ferenc igazgató árral a KH Bank székházában tárgyaltam a
Mezőberény Kötvény-ről.

- Ezen a napon Smíriné Kokauszki Erikával az OPSKK igazgatónőjével és Fábián Zsolt
igazgató-helyettessel a 2014. évi nagyrendezvényekről folytattunk megbeszélést. Ez a téma a
testületi ülésen az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatával kerül tárgyalásra.

- Még ezen a napon részt vettem a Mártonnapi felvonuláson. Egészen biztos, hogy szükség van
a rendezvényre, amit a résztvevők igen nagy száma támaszt alá legkézzelfoghatóbban.
Köszönet a szervezőknek.

- Szintén ezen a napon érkezett e-mail Kaposszerdahelyről Racskó Mihálynétól, aki levelében
köszönetet mondott mindazoknak, akik a katolikus temető reridbetételénél segített.

— 16-án a Mártonnapi mulatságon a Berény Szállóban tragikus esemény történt, amely újra
előtérbe helyezte az orvosügyelet kérdését. A haláleset kapcsán többekből tört ki a korábbi
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időszakban felgyiilemlett elégedetlenség, vagy családot ért sérelem. A eset kapcsán 11. 21-én
megbeszélést folytattunk Dr. Piriczki Bélával az ügyeletet ellátó cég vezetó’jével. A
megbeszélésen részt vett Dr. Sziráczki Magdolna, Dr. Zuberecz Zoltán, valamint a Szociális
és Egészségiigyi Bizottság két tagja Dr. Burján Katalin és Kovács Lászlóné, valamint Kovács
Edina. Az önkormányzat részéről elmondtam, hogy korábban is voltak problémát, amelyek
közül telefonon történt egyeztetésünk után egy esetet inegoldott Dr Piriczki Béla. Az a
doktornó aki korábban rendszeresen részegen ügyelt többet nem végzett ügyeleti
tevékenységet Mezőberényben. Levélben jelzett további problémára nem reagált,
telefonhívásaimat nem fogadta, illetve nem hívott vissza. Dr. Piriczki Béla több, előre mutató
dologról is szólt, amit egyeztetés títán változtatáslcéizt be lehet vezetni annak érdekében, hogy
a lakosság nagyobb biztonságban érezliesse inagát. Vállalta, hogy a Kábel TV-beiz egy
kerekasztal beszélgetés során kitér azokra a kérdésekre, amelyek az ügyelet működésében a
lakosság számára is érdekes lehet. A beszélgetésre előre láthatóan a november 25-ével
kezdődő héten tudunk sort keríteni. Az önkormányzat az ügyeletes orvosokat nem utasíthatja,
velük semmilyen jogviszonyban nem áll. Kizárólag a Sani-med Kft. -vel áll fenn szerződéses
jogviszonya, ezért továbbra is vele tudja az iigyelet problémáit megtárgyalni. A
nzegbeszélésen Dr. Sziráczki Magdolna elmondta, hogy mennyire fontos lenne, hogy minél
több “civilnek” legyen gyakorlata az életmentésben. Ezen gondolat továbbvitele közös
felelősségünk.

17-én a Református templomban hivatalosan is beiktatásra került hivatalába Nagytiszteletű
Román János Lelkészúr. A jelenlévő 430 ember igen szép rendezvényen vehetett részt, ahol
megemlékeztek a Szeretetotthon 10. éves évfordulójáról is. A lelkészválasztásnál
nyilvánvalóan nagy súllyal szerepelt az a tény, hogy 2010-es Mezőberénybe érkezése óta
Román János sokat tett a református közösségért, a gyülekezeti ház, a templom belső és külső
felújításáért, a templomtér csinosításáért.

8-án Dr. Gschwindt András városunk díszpolgára elültette azt a fát amelyet az augusztus 20-
i ünnepségen Ígért. A hársfa a továbbiakban a Ligetet díszíti, s az adományozás tényét az
adományozó által készíttetett tábla mutatja majd.

Ezen a napon Békésen a Munkaiigyi Hivatal Járási Kirendeltségén jártam és a kirendeltség
vezetőjével Viszokainé Mán Renátával a közfoglalkoztatás időszerű kérdéseiről, további
lehetőségéről egyeztettem.

19-én Borossay Katalin a Lechner Lajos Tudásközpontból munkatársaival járt a városban, s a
‘Kastély” állapotát mérték fel. Megerősítette a korábban telefonban is elmondottakat, hogy
nem látják indokoltnak a műemléki védelem levételét az épületről. Ez gyakorlatilag
megerősíti azt az elképzelést, hogy ezt, a város szempontjából fontos épületet az eredeti
állapotot megközelítő formában kell helyreállítani.

— Ezen a napon egy, a Start közmnunkaprogramnban alkalmazott férfit azonnali hatállyal
elhocsátottamn, mivel bebizonyosodott, hogy munkahelyéről nagyobb mennyiségű vasat lopott,
melyet a mezőberényi hiilladék-ótvevőhelyeiz értékesített.

20-án e/kezdődtek a járdafelújítások. A munkák során összesen 819 un, 1087 mn2 keriil
felújításm ci leginkább fontosnak ítélt szakaszokon. Igy 137 un a Tulipán utcán (Dózs Gy. és
Ujtelep közölt), 152 un az Ady E. utcán (Telek)’ és Belentai között), 158 un Arany I. utcán, 200
m az Oltványkert utcán (Mónus I. és Guttemnber között), 172 m a Gallilei utcán. A felújítások
összköltsége kicsivel meghaladja a 5,5 millió Ft összeget.
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- 22-én az előzó’ napon történt esemény kapcsán a következő sajtóközleinényt adtam ki.
2013. november 21-én belvízel’ezetési inimkák során a vállalkozó intmkagépe reggel 8 óra 15
perc körül megsértett egy 90 mm-es 3 bár nyomás alatt lévó’ gázvezetéket a Luther téri iskola
épülettel szemben a 47-es sz. főközlekedési Út iskolától távolabbi oldalán. A Polgármesteri
Hivatal munkatársa éppen a közelben járt és észlelte az esetet, azonnal intézkedett a
tűzoltóságon, valamint értesítette a polgármestert. A mezőberényi hivatásos tűzoltók a riasztástól
számított két percen belül a helyszínen voltak, s vízsugárral csökkentették a kiömló’ gáz levegőben
lévő koncentrációját. A polgármester biztonsági okokból azonnal intézkedett az iskolaépület
kiürítését-ő!, ahonnan 362 gyermeket és 26 felnőttet kellett biztonságosabb körülmények között
elhelyezni, a Művelődési házban, illetve a Petőfi utcai iskolaépületben. Ugyancsak biztonsági
okokból a környéken lakók közül 10 szentélyt kellet távolabbra küldeni a lakóhelyétől. Az eset
észlelésekor értesített rendó’rség és néhány önkéntes azonnal lezárta főutat, majd kicsivel később
a polgármester a polgáró’röker kérte, hogy az Útzárban segítsenek. A gázművek szakemberei több
mint félóra múlva Szeghalomból értek a helyszínre, de közben a katasztrófa védelem mobil
lahoratóriuma is megérkezett s megállapította, hogy legfeljebb a gázönilés 3 méteres körzetében
lehetett robbanás veszély.

A baleset szomorú ténye ellenére pozitív tapasztalatokat szereztünk. Megbizonyosodhattunk arról,
hogy hatékony és gyors a helyi tűzoltóság, a gyermekek a pedagógusok irányításával gyorsan és
fegyelmezetten hajtották vég re az épület kiürítését, (az értesítéstől számított 5 percen belül
elhagyták az iskola épületét), a rendőrség és a polgárőrség együttműködése megvalósult, az
emberek segítőkészségét tapasztalhattuk, meri a lehető legrövidebb időn belül a gázművek
emberei által kért munkagépek is a helyszínre érkeztek, a társ intézmény segítette az iskola
diákjainak elhelyezését, a diákétkeztetési központ rendkívüli helyzetben plusz uzsonnát biztosított,
hogy egyetlen gyermek se maradjon ellátatlanul. Mindezen példaértékű együttműködés
eredményeként nem egészen két óra alatt rendeződtek a dolgok, a főút lezárását feloldhatták, 11
óra köt-ül a tanítás is megszokott helyen és körülmények között folytatódhatott.
A szakemberek egybehangzó megállapítása szerint emberi élet veszélyeztetó’ körülmény nem volt.
A felelősség megállapítását közveszély okozás okán folytatják le.
Mindenki tudta és tette a dolgát!!! Köszönet mindazoknak, akik az eset megoldásában i-észt
vettek, vagy segítettek.

A sajnálatos eset kapcsán Mezőberény neve média hír lett. Milyen szép és jó lenne, ha hírt
adnának a mezőherényi értékekről, pozitívumokról, pl.. a város arculatáról, a gazdaság
szereplőinek reljesítményéről, a város egyedi adó rendelkezéséről, a berényi kolbászról, a
határa inkomi túl is ismert Família Tésztáról, világbajnok mnajorettjeinkrői, néptáncosainkról és
még hosszan sorolható, hogy mit lenne érdemes bemutatni.

A médiákban sok minden megjelent, de sok pontatlansággal. A sajtó közleményt ennek
pontosítása, tisztázása okán adtam ki..

- Nem kis gondot okozva november hónapban elkezdődött a téli közfglalkoztatás szervezése. A
szervezés nehézségei elsősorban abból adódnak, hogy az adminisztratív feladatokat ugyan
annyi embernek kell ellátnic, most (1 fő), amikor több, mint 130 emizber alkalmazását kell
lepapírozni és imzunkáját megszervezni, iniizt amikor egyáltalán nincs közfoglalkoztatott, és
csak a Hivatal, valamint az óvoda személyzeti feladatait és egyéb munkáját látja el. Ennek
ellenére természetesen igyekszünk a lehető legzökkenőmentesebben elvégezni a feladatokat,
mert tudjuk, hogy nagyon sok ember imzegélhetését segíti ez a közmuizka. Az egyik
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munkahelyen egy asszony azt nio,zdta, hogy most nem fog jönni segélyért, így is kerül a
karácsonyi asztalra mákoskalács. Számukra ez nagy előrelépés.
A iizunkák inegszervezésénél kértem az intézmények, a képviselők és a civil szervezetek ötleteit,
hogy jelezzék milyen feladatok ellátását tartják kiemelteiz fontosnak, esetleg olyanokat,
amelyeket mmii mmciii vettümzk észre. Több visszajelzés is érkezet képviseló’któ’l, intézniényektől, s
még civil szervezettől is, amit a feladatok kiosztásánálJ7gvelembe vettünk. A december 1-én
induló képzések megkezdéséig a város egész területén végzett szemétszedésen és levél
eltakarításon kívüljárdák tisztítását, Út részbeni padkázását is a közmunkások végzik cl.
Lehet a közmnunkásokra, mnunkavégzésükre sok mindent mondani, de azt megtudni, hogy
milyen inotivációval és milyen késztetéssel dolgoznak, csak akkor lehet, ha velük azonos
körülmények közé keriilünk.

Mezőberény, 2013. november 22.

Siklósi István
polgármester
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