
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2015. június 29-i ülésére

(előző beszámoló 2015. május 26-i ülésre készült)

Május 27-én a Városházán fogadtam a Gimnázium meghívására városunkban tartózkodó
lingeni cserediákokat.

- Ezen a napon a belvíz-elvezetési program zárásához tartozó műszaki kérdések tisztázására
került sor.

- 28-án a mezőőrökkel a júniusi testületi ülés napirendjének előkészítése céljából a külterületi
utak, árkok, csatornák, tiltók állapotáról egyeztettünk. A megbeszélésen részt vett Nagy
Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója, a napirend másik előterjesztője is.

- 29-én Budapesten a Zsigmond Király Főiskolán tanfolyami záróvizsgát tettem
településmenedzser képzésről.

- Ezen a napon Szekeres Józsefné alpolgármester asszony köszöntötte a város nevében a Leg-a
láb művészeti iskola tanévzáró programján megjelenteket.

- 30-án Csákberényben a Berényutónevű települések XX. találkozóján vettünk részt. A
képviselőtestületet Barna Márton, Körösi Mihály, Szekeres Józsefné és én képviseltem. A
találkozó alkalmából tartotta közgyűlését a települések által tavaly létrehozott Egyesület. A
közgyűlés a megalakulás óta eltelt időről szóló beszámolót ás a 2015. évi költségvetést
elfogadta, valamint a települések országgyűlési képviselőinek megkeresése ügyében is döntést
hozott.

- Június 1-én Kovács Annamáriával az Összevont Óvodák megbízott vezetőjével az
óvodapedagógusi létszámról, valamint több, az óvodákat érintő adminisztratív jellegű
kérdésről folytattam megbeszélést.

- Ezen a napon Izsó Gáborral Békés Város polgármesterével a BKT elnökével tárgyaltam a
kistérségi informatikai hálózat hasznosításáról. az IP Park és a Telenor esetleges sötétszál
bérleti szerződéséről.

- Szintén ezen a napon a Művelődési Ház színháztermében megtartott ürmepségen
köszöntötlem a város pedagógusait Pedagógus Nap alkalmából.

- 02-án a Mezőberényi Általános Iskola Intézményi Tanácsának ülésén vettem részt Szekeres
Józsefné alpolgármester asszonnyal, ahol az intézmény két tagintézményének - Muronyi és
Művészeti tagintézmény - vezetői pályázatainak véleményezése folyt.

- 03-án írta alá Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere azt a támogató nyilatkozatot,
amely értelmében Mezőherény 5.130.400,- Fi támogatást kapott a “Gyermekszegénység elleni
program” keretében nyári étkeztetés biztosítására. Ez a forrás 200 gyermek legalább 43,
maximum 53 napi egyszeri meleg étkeztetésénekfedezetére elégséges. Az önkormányzat saját
forrásaiból további 500 eFt-ot biztosít, így összesen mintegy 220 gyermek étkeztetésében



tudunk a nyár tolyamán segíteni. Az étkezielés megszervezé’él az illetékesek haladéktalanul
megkezdték.

- Ezen a napon a “Mezőherény Város külterületi utak, csatornák, árkok, átereszek tiltók és más
a víz leülyását szabályozó műtárgyak állapotának Ilü1vizsgálata” júniusi testületi
napirendről egyeztettünk.

- 04-én az 5 óvodai egység vezetőivel egyeztettük az óvodavezetővel június 1-én lölytatott
megbeszélés témáit, valamint a nyári ülújítási munkák ütemezéséről állapodtunk meg.

- 05-én az OPSKK művészeti, csoportjai évadzáró programmal kedveskedtek az érdeklődó’
közönségnek. A fllépó’k között köszönthetiük a Népiáneosokat, a Mazsorettekei, a dalosokai
és a társastánccsoportok lépviselőil. A féllépó’k dicséreiér legyen mondva, produkcióikkal
bárhol, bármilyen rendezvényen sikeresen szerepeltek eddig is, és ezután is bárhol méltán
számíthalnak a közönség ieiszésnyilvánílására.

- 08-án a Hóök úijai játszótér nyitásáról egyeztettünk a Polgáró’r Egyesület a Közszolgáltató a
Hivatal és Földesi Ernő részvételével. Ernó’ felajánlotta, hogy munkaszüneti napokon a
házirend szerinti időpontokban nyitja és zárja a létesítményt. Ezúton is köszönöm Ernó’
önzetlen munkáját.

- 12-15-ig Szováta Város meghívásának eleget téve négy fős küldöttséggel vettünk részt a
Medve-tó születésének 140. évfordulója tiszteletére rendezett programokon. A küldöttség
tagjai: Barna Márton, Kovács Edina, Szekeres Józsefné és én voltam. A kinn tartózkodás
idején lehetőségünk volt a jelenlévő testvértelepülések képviselőivel önkormányzatot érintő
kérdésekről beszélgetni. így Tata, Sűmeg, és a XIII. kerület polgármesterével is.

- 13-án az Általános Iskolai ballagási ünnepségen Körösi Mihály a Humánügyi Bizottság
elnöke képviselte az önkormányzatot.

- 15-én és 16-án a Kodály utcai Nefelejcs óvodában folyó szlovák nemzetiségi
hagyományápolás feltételeiről, lehetőségeiről, formáiról folytattunk megbeszélést a szlovákok
képviselőinek és az óvoda pedagógusok bevonásával. A szlovákok képviselői biztosították az
óvodát, hogy továbbra is segítik a hagyományápolást, lehetőségeikhez mérten folytatják az
anyagi, erkölcsi és szakmai támogatást.

- 16-án a város ifjúsági koncepciójáról folyt egyeztetés a városháza dísztermében az érintett
korosztály képviselőivel.

- Ezen a napon az MFC vezetővel egyeztettünk a sportpálya korszerűsítéséről. az automata
öntözőrendszer beruházásáról, melyhez a klub Tao forrásokat nyert. A megbeszélésen szó
esett a felnőtt csapat bajnoki idényben elért eredményeiről is.

- 16-17-én két alkalommal is el kellett halasztani a szúnyoggyérítést a kedvezőtlen időjárás
miatt.

- 17-én Budapesten jártam egy pályázati tájékoztató fórumon, amelyen előadóként többek
között jelen volt Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes
államtitkár, valamint Karsai Tamás gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős
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helyettes államtitkár. Az érdeklődők soraiban pedig megtalálható volt Gajda Róbert
korniánymeghízott úr, valamint több környékbeli polgármester is.

18-án Dankó Béla képviselő Úr meghívásának elege! téve Szekszárdon járta. Az ide szervezeti
tájékoztató fórum szintén a 2014-2020 közötti uniós pályázati ciklus lehetőségeiről szól!. A
förumon kívül lehetőség nyíl! képviselő úr mellett a választói körzei többi polgármesierével,
valamim Farkas Zoltánnal a DARFÚ ügyvezetőjével napi, aktuális kérdésekről tárgyalni, és
nem utolsó sorban egymást jobban megismerni. Köszönet képviselő úrnak a program
megszervezéséért, amely a jövő szempontjából igen hasznos volt.

22-én tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adtam ki az Evangélikus Egyháznak a gimnázium
épületeinek energetikai pályázatához. Az Egyház és az Önkormányzat között 2012-ben
lélrejöli megállapodás értelmében jó gazda gondosságával kezelik a üzemeltetésre átadott
épületeket. s ennek szellemében kívánják kihasználni a - kizárólag egyházi fenntartók által
headható - pályázati lehelőségeket

18-21 között Münsingen város meghívásának eleget téve 8 tagú delegáció járt a
testvérvároshan, ahol az ottani önkéntes tűzoltók szervezetté alakulásának 150. évfordulójára
emlékeztek. A delegáció tagjai voltak Dr. Burján Katalin, Körösi Mihály és Nagy Sándor
képviselők. egy tolmács, továbbá 4 mezőherényi önkéntes tűzoltó.

23-án Krista Péterrel az Alfö]dvíz Zrt. Közműfejlesztési Főosztályának főosztályvezetőjével
folytattam megbeszélést a jelenleg folyó hálózatkorszerűsítési rnunkákról, valamint a
szennyvíztelep technológiájának javításáról. A folyó munkákról szólva kértem, hogy mint a
beruházó képviselője tegyen lépéseket a felújítási munkák minél előbbi. jó minőségben
történő elvégzésére.

Ezen a napon Dr. Földesi Szabolcs jegyzővel, Jakusovszki Zoltán r. a/ezredessel a
mezőberényi rendőrőrs parancsnokával és Balogh Géza közterület-felügyelővel a közterületen
történő alkohol fogyasztás szankcionálásáról beszéltünk. A megbeszélés apropójái egy
közigazgatási bírság kiszabását eredményező eijárás adta, amely a Tarcsai úti “kisbolt” előtt
történt, s amelyről előzetes szóbeli figyelmeztetés után Jényképfelvételt készítettem.
Orsparancsnok úrtól ígéretet kaptunk arra nézve, hogy az eddigieknéljobbanfognakjigyelni
a kérdésre.

Még ezen a napon Horányi Zsolttal egyeztettem a geotermikus fűtésre építendő gázmotor
berendezésről. A megbeszélésen jelen volt Kuta Ferenc. beruházási előadó.

24-én Wagner József Schqffer Márton és Győri Gábor temetkezési vállalkozókkal folytattam
megbeszélést a temetőüzemeltetés helyzetéről, amely két és fél hónapja került részbeni
átvételre a Polgármesteri Hivatalhoz a Városi Közszolgáltató Intézménytől. A megbeszélésen
elmondtam, hogy a temető üzemeltetés kérdésében a jogszabályok és a helyi rendelet
eló’írásainak betartásával kívánunk eUárni és amennyire lehetséges az adminisztrációt
csökkenteni szeretnénk. Az átvétel óta eltelt időszakban tapasztaltak alapján a szabályok
szigorúbb betartására és a meglévő szabályozás, valamint a napi működés felülvizsgálatára
föltétlenül szükség van, nem első sorban a temetkezési vállalkozók részéről.

Ezen a napon - korábbi telefonos megbeszélés után - levélben kerestem meg Virág Mihály
urat a Békés Megyei Közútkezelő Kht. igazgatóját, hogy a 47.-es, út Kodály Zoltán utcai
szakaszán, a kerékpár út oldalán helyezzenek ki megállni tilos táblákat, mely a padkára is



vonatkozna. Índokláskéni leírtam, hogy a kamionok vakorlaiilag széuapossák a kerékpár
utal, meri a padka mellett a kerékpárutat is használják 1L’úlláskor.

25-én az Önkormányzati utak kátyúzása. valamint a járdallújítás inunkúiról. és lorrásáról
egyeztetlünk a hivatalban. Az egyeztetésen részt vett Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató
Intézet igazgatója. Kutas Ferenc beruházási előadó. A pénzügyi iroda nem tudta képviseltetni
magát. velük már 24-én egyeztettem.

Ezen a napon Kutas Ferenccel Kondoroson jártunk, ahol a “l3elvízelvezetés az élhetőbb
településekértt’projekt záró rendezvényén vettünk részt. A rendezvényen tájékoztató hangzott
cl a 16 települést érintő beruházás eredményeiről és az esetleges flytatásról, amely nem
képzelhető el lokálisan egy-egy településre vonatkozóan, hanem csak nagyobb területi
egységek kezelésével.

Szintén ezen a napon részt vettem Városi Ilumánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata szakmaközi kerekasztal rendezvényén, ahol aktualitások mellett
Román János református lelkipásztor bemutatta a Mezőherényi Rcürmátus Szeretetotthon,
Idősek klubja és Családi napközi munkáját. Kérdésekre válaszolva beszélt a szeptemberben
induló Református óvodáról is.

Mezőberény, 2015. június 26.

Siklósi István
polgármester
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