
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2013. október 28-i ülésére
(legutóbbi testületi ülés 2013. szeptember 30.)

Október l-én az “Idősek napja’ alkalmából köszöntöttem a város időskorú lakóit, aMűvelődési Ház színháztermében tartott rendezvényen, ahol Mészáros Mihály színművészelőadásával kedveskedtek a megjelenteknek.

Ezen a napon otthonában köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Károlyi Jánosné, Marikanénit. Ez alkalomból cidtuk át Orbán Viktor miniszterelnök Úr einléklapját, valamint a városnevében egy ajándékcsoinagot. Ezúton is jó egészséget és hasonló derűvel töltött éveketkívánunk neki.

2-án a Kereki és Szénáskert utcák közötti csapadékvíz elvezető csatornát tekintettük meg akivitelezővel. Az egyeztetésen megállapítást nyert, hogy az eredeti tervektől eltérő megoldástkell alkalmazni, hogy ezeken a szakaszokon a magánterületeken ne okozzon problémát acsatorna partjának esetleges beomlása.

Ezeiz a napon otthonában köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Csete Gyula bácsit. Ezalka/oniból adtuk át Orbán Viktor miniszterelnök Úr emlék/apját, valamint a város nevébenegy ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget kívánunk neki.

Szintén ezen a napon Békéscsabán a Megyeházán jártam, ahol a területfejlesztés tervezésénekeljárásrendről kaptunk tájékoztatást.

Még ezen a napon gronaui cserediákokat fogadott Szekeres Józsefné álpolgármester asszony aVárosházán. A fiatalok a gimnázium vendégei voltak, s itt tartózkodásuk alatt ismerkedtekvárosunkkal.

3-án a Hír6 munkatársainak adtam inteljút a város aktuális eseményeiről.

Ezen a napon a Városi Sporttelepen munkaterület átadására került sor. A műfiives pályaépítését megkezdték, s a kivitelezőtől kapott információ szerint november 5-re szeretnénekvégezni. Ha az időjárási körülmények nem hátráltatják a munkát, akkor a jelzett időpontraképesek befejezni az építést.

4-6. között a Mezó’berényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat általszervezett és bonyolított nemzetiségi rendezvénvre kerti/t sor, mciv a város újratelepítésének290. évfordulója jegyében zajlott. A rendezvényre a megye szlovák lakta településein kívülkiskőrösi, miskei delegációk is érkeztek, de képviseltette magát testvérvárosziizk Gúta is. Arendezvényt megtisztelte többek között a Szlovák Kulturális Intézet Igazgatója HúshegviGábor, a Országos Szlovák Önkornzányzat elnöke Fuzik János, a Magyarországi SzlovákokSzövetségének elnöke Egyedné Baránek Ruzsenka és a Megyei Önkormányzat TanácsnokaTolnai Péter. Le/zetó’ségem volt Izosszabban elbeszélgerni Húshegyi Gáborral, valamintDomonik Lászlóval, Kiskőrös Város polgármesterével is. A vendégek nagy elismeréssel
szóltak a serveésről, a szervezó’k vendégszeretetéró’l, valamint városunkról.



- 7-én előbb Öreg István főigazgató órral tárgyaltam az iskola mőködtetésével összefüggőkérdésekről.

- Ezen a napon a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival egyeztettünk ahivatásos Katasztrófavédelmi őrs átadási ünnepségéről. A megbeszélésen részt vett TóthTibor tő. ezredes a megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, akinek az ünnepalkalmából Pintér Sándor belügyminiszter tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott,melyhez ezúton is gratulálunk.

- Ezen a napon önkéntesekkel egyeztettem, akik vállalták, hogy az “Öngondoskodó háztájiprogram”-ba bevonni tervezett embereknek személyesen viszik ki a meghívókat egytájékoztatóra.

- 8-án mint egy 280 aktívkorúak ellátásában részesülő személy közül választottunk ki 125 Íőt,akiket 14-15-ére egy tájékoztatóra hívtam meg.

- Ezen a napon Fehér Sándor lelkész úrral és a prezsbitérium két emberével egyeztettem a“Tót” temető előtt végzett munkákról, annak a halottak napja környékén történőhasznúlhatóságáról.

- 9-én került átadásra a hivatásos katasztrófa védelmi ó’rs a Liget téren. Az eseménytjelenlétével megtisztelte Dr. Bakondi György az Országos Katasztrófa védelmi Igazgatóságfőigazgatója, Erdős Norbert Kormánymeghízott, városunk parlamenti képviselője is. A többszempontból is fontos esemény azt jelenti városunk számára, hogy az önkéntes tűzoltókjelenléte miatt meglévő’ hiztonságunk tovább fokozódott, továbbá néhány mezőberényifiatalember, tűzoltó, helyben látja cl feladatát, nem kell Békéscsabára utazni a munkahelyére,s nem utolsó sorban a helyi önkénteseknek — megfelelő felkészültség esetén - lehetó’ségükkínálkozik a hivatásos állomáizy tagjává válni, s ezzel immkalielyhez jutni.

- 10-én Békéscsabún a Munkaügyi Hivatalban a szociális szövetkezetekről tartott tájékoztatónvettem részt.

- Ezen a napon a könyvtárban került átadásra az év olvasója díj. A díjat sorozatban immárnegyedszer Grőszer Erzsébet vehette át.

- Szintén ezen a napon kaptuk az értesítést, hogy a geotermikus fűtési rendszer kiépítéséhezutólagosan több, mint 64 millió Ft-ot nyertünk öneró’pályázaton. A pénz azóta azönkormányzat számlájára megérkezett. A hosszas előkészítő munka eredményekéntmegérkezett támogatás jelentősen javítja O georermikus projekthe: rendelt sajáterő mértékét,illetve az idei év likviditását is, mivel ezeket az összegeket korábban már kifizette (1 város. Atámogatásról szóló értesítéssel egy időbeiz arról is értesítést kaptunk, hogy az AFAkompenzációra is megítélrék a 25% és a 27% közötti kiilönbözetet, így összesen 68.475.324,-Ft-ot kap az önkormányzat utólagosan a projekthez.

- 1 1-én a Csabagyöngye Kulturális Központban került sor az Alföldvíz Zrt. közgyőlésére. Aközgyűlésen az idei év üzleti terve került módosításra, valamint újabb települések belépéséreis sor került.

- Ezen a napon Prof. Dr. Bak Mihály tartott előadást a Városháza zsúfolásig megteltdísztermében “Mezőberénytől a molekuláris onkológiáig, különös tekintettel a méhnyak és
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emlőrákra” címmel. Az érdeklődés nem kizárólag a témának, sokkal Inkább a professzor Úr
személyének szólt.

- 12-én részt vettem a Katolikus Temetőben végzett önkéntes munkán, amely célja volt a
temető i-endbetétele. Bár a teljes “takarítás’ nem valósulhatott meg ennyi idő alatt, de
jelentősen javult az állapota. A képviselők közül Körösi Mihály és Szekeres Józsefné is
hozzájárult munkájával a mintegy 20 fő eredményes tevékenységéhez.

- Ezen a 11(JO11 az Önkéntes Tűzoltó Egyesület emlékező közgyűlést tartott a laktanyában az
egyesület megalakulásának 120. éifordulója alkalmából. Az egyesület tagjainak egy része
munkával ünnepelt, mert a vasút állomás mellette épülő’ aluljáró területén végeztek szakember
felügyelete mellett gallyazást, mert e munka nélkül nem lehetett volna az építkezést folytatni.
Az emlékező közgyűlésen csantavéri tűzoltók is képviseltették magukat.

- Szintén ezen a napon a Kinizsi Úti óvoda által rendezett családi napon Is részt vettem.

- 14-én Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban jártam. Az elkerülő útról
egyezettünk Toroczkay Zsolt miniszteri főtanácsossal, valamint és Virág Mihállyal a Békés
Megyei Közútkezelő igazgatójával. A főtanácsos Úr megerősítette, hogy az elkerülő Út
kiépítése szakmailag indokolt. az a kormány terveiben a 2021-2024 közötti időszakra
ütemezet. Igaz, ezek a tervek gördülő tervnek tekinthetőek.

- 14-én és 15-án az “Öngondoskodó háztáji program-ról tartottam tájékoztatót a behívott
embei-eknek.

- 15-én Muka Istvánnal a Kastély épületének tetőszerkezetéről tárgyaltam. A szakértő
aktualizálja a Faanyagvédelmi Szakértői véleményt, amely 2003-ból való, valamint felméri a
tető és a fődémszerkezet műszaki állapotát, első sorban a károsító gomba és rovarfertőzésre
vonatkozóan. Muka úr a városi főépítész Kmetykó János úrral előzetes vizsgálódásuk
eredményét aként összegezte, hogy a tetőszerkezet életveszélyes. E sorok írásakor a hivatalos
szakértői vélemény - amellyel az építéshatósághoz fordulhatunk, még nem érkezett meg.

- 16-án részt vettem a HURO pályázat keretében épülő Bélmegyer-Nagyvárad szélessávú
informatikai hálózat építési munkáit megtekintő bejáráson. A projekt előrehaladása
szempontjából fontos dolgok megvalósulásának ütemét ellenőrizték a szakemberek, míg
nekem lehetőségein nyílt az üzemeltetés kérdéséről szót váltanom Biharugra
polgármesterével, Vígh Ilonával, valamint telefonon egyeztetni Máté Pállal,
Körösnagyharsúny polgármesterével.

- 17-én Gödöllőn jártam, ahol a háztáji gazdálkodás témakörében tartottak konferenciát. A
konferencián előadást tartott Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is.

- 18-án a Berény Tévének adtam nyilatkozatot többek között a geotermikus fűtési rendszer
működéséről.

- Ezen a napon kaptunk értesítést a szociális tűzifa segélyezés rendjéről, amely Sajnos csak az
5000 lakos alatti települések számára biztosít lehetőséget a heszerzésre.
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— Ezen (1 1lJ)O1l otthonában köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Tóth Pali bácsit. Ez
alkaloniból adtuk át Orbán Viktor miniszterelnök Úr emléklapját, valamint a város nevében
egy ajándékcsomagot. Ezúton isló egészséget és hasonló derúvel töltött éveket kívánunk neki.

Ezen a napon Békéscsabán a Jókai Színház Vigadótermében a Megyegyűlés Ünnepi testületi
ülésén vettem részt.

Még ezen a napon megalakult az általános iskola intézményi tanácsa, mely alakuló ülésen - a
képviselő-testület rnegbízása alapján - Debreceni Gábor és Körösi Mihály képviselő urakkal
együtt vettem részt.

Szintén ezen a napon tervegyeztető nyilatkozatot adtam ki az épülő aluljárótól a temető,
illetve a meglévő kerékpárúthoz vezető egyesített gyalogos- és kerékpárút közvilágításának
létesítéséről. Mivel ez a szakasz a korábbi testület, tehát az önkormányzat kifejezett kérésére
praktikus okból valósul meg, így az ezen a szakaszon keletkező közvilágítás többletköltségét
az önkormányzatnak kell viselnie. (Az egyesített gyalogos- és kerékpárút a temető és az Okert
hosszútávon történő megközelíthetőségét szolgálj a.)

19-én a C’sillagösvény Emlékpark és Szahadidó’ Központ recepciós épületének átadására
került sor a Tessedik téren. A Tóth János vállalkozóhoz kötődő beruházás 10 Új munkahelyet
is jelent a városnak, azontúl, hogy turisztikai célokat szolgál, s a vállalkozó hasznot,
nyereséget remél befektetésétó’l. Az átadással párhuzamos rendezvényen a Mezó’herényi
Népfőiskola Alapítvány mutatkozott he széles körűen Ertéktár Kiállítással, kóstolóval
egybekötött gasztronónziai hemnutatóval. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Lezsák
Sándor a Magyar Parlament alelnöke, Erdó’s Norbert Kormnánymeghízott, városunk
parlamenti képviselője, valamint Dankó Béla parlamenti kép viselő is. Lezsák Sándor
elisnierően szólt a látottakról.

20-án - vasárnap - kaptuk az értesítést, hogy a Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztésére
20 154 991 Ft-ot nyertünk AROP pályázaton. A pályázaton igényelt o•sszeg is ennyi volt,
amely vissza nem térítendő támogatás formájában a projekt teljes költségét kdezi, öneró’re
nincs szükség. A program címe: “A Mezőberényi Önkormányzat szervezeejlesztése a
szolgáltató önkormányzat meg valósítása érdekében.”

21-én Dr. Gschwindt Andrással és Szelekovszky Lászlóval a Ligetben tettünk sétát, mely során
kiválasztásra került a díszpolgár által felajánlott fa elültetésének helye. Ezen kívül
Szelekovszky László ígéretet tett arra, hogy átnézi a liget fáit, s megjelöli melyeket kellene
kivágni, illetve gallyazni. Megbeszélésünkön a szakember jelezte, hogy a Békési Úti
gesztenyefák kivágása indokolt lenne, azok olyan betegségben szemi vednek, amely
“gyógvítása” nagyon költséges, illetve egy részük már visszafordírhatatlanul károsodott.

22-én a Kistérségi Társulás ülésén vettünk részt Dr. Földesi Szabolcs jegyző úrral. Az ülésen
a Társulás ez évi költségvetésének módosítására, a következő évi költségvetési koncepció
elfogadására került sor. Tájékoztatás hangzott el a HURO pályázat megvalósításának
állásáról, valamint annak pénzügyi vonatkozásairól.

23-án méltó képen ünnepeltük az 1956-os Forradalom és Szabadságharc, valamint a
Köztársaság kikiáltásának évfordulóját.
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- 24-én Sarkadon a Városházán személyes egyeztetésre került sor Máté Pállal,
Körösnagyharsány polgármesterével a HURO pályázat keretében kiépítésre kerülő
informatikai hálózat hasznosításáról.

- Ezen a napon Szűcs Lászlóval a Békési úti Pihenő Park világításának, valamint a Városi
Sporttelepre bevezető villamos vezeték esetleges földkábellel történő kiváltás tervezési,
kivitelezési munkáiról egyeztettünk.

Mezőberény, 2013. október 25.

k
Siklósi István
polgármester
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