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Lakossági fórumok  
2011. 

 
Lakossági fórumok időrendben: 
 
IDŐPONT NÉV Választó 

körzet 
HELYSZÍN jelen volt 

(fő) 
09. 22.17 óra Körösi Mihály 2. Jeszenszky u. Idősek Otthon 13 
10. 08. 16 óra Barna Márton  1. Szikora Büfé 31 
11. 08. 17 óra Halász Ferenc 8. Mátyás Király úti óvoda 36 
11. 09. 17 óra Szekeres Józsefné 3. Luther téri iskola épület 7 
11. 14. 17 óra Mezeiné Szegedi 

Erzsébet 
4. Zene Iskola 

 
18 

11. 16. 16 óra Kovács Lászlóné 7. Petőfi utca 27. Családsegítő 8 
11. 17. 16 óra Dr. Burján Katalin 6. Református Gyülekezeti Ház 23 
11. 24. 17 óra Kovács Edina 5. Művelődési Ház 7 
   összesen: 143 
 
 
 

 
Lakossági fórumokra készített  

 tájékoztató adatok, információk 
 
A 2010 októberében megválasztott képviselő-testület az elmúlt egy éves munkájáról 
alábbiakban kíván tájékoztatást adni.  
Az elmúlt egy évben összesen 27 testületi ülés került megtartásra (kötelező évi 6) és több mint 
50 bizottsági ülés. 
 
Az előző ciklusból több áthúzódó beruházást vett át az új testület, melyek sikeresen 
befejezésre, és átadásra kerültek. 
Ezek a beruházások: 
1. Városközpont rehabilitációja - bruttó 92 M Ft, 89 %-os pályázati támogatás mellett 

saját erő: 10 M Ft   támogatás összege: 82 M Ft  
2. Új 852 m2-es bölcsőde építése-bruttó 210 M Ft, 95 %-os támogatás mellett saját erő: 

10 M Ft    támogatás összege: 200 M Ft 
3. TIOP 1.1.1/09 626 db tanulói és oktatói lap beszerzése-bruttó 82 M Ft, 100 %-os 

támogatás mellett önkormányzati saját erőt nem igényelt. 
4. TIOP 1.1.1!07 Interaktív táblák beszerzése-bruttó 51 M Ft, 100 %-os támogatás mellett 

önkormányzati saját erőt nem igényelt. 
5. Civil Fejlesztő Központ bruttó 18 M Ft,  
6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért – 16 település programja – Mezőberényben 

14,7 km csapadékvíz elvezető kiépítése – bruttó 300 M Ft, 85 %-os támogatás mellett 
saját erő: 45 M Ft  támogatás összege:255 M Ft 

 A beruházás megvalósítás előtt, a közbeszerzés értékelése november 16-án lesz. 
7. Geotermikus energia kialakítása az önkormányzati intézményekben–bruttó 687 M Ft, 

60 % -os támogatás mellett saját erő: 275 M Ft    támogatás összege:412 M Ft 
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   A pályázata  megvalósítás szakaszában van, a beruházás folyik. 
Új beruházások: 
1. KEOP-4.2.0/A/11-0264 „Napelemes rendszer  telepítése Mezőberényben˝  

  Összköltség: 10.243.750,-Ft, Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,-Ft 
       Szükséges önerő:                                                            1.536.562,-Ft 
2. Sportpálya(tribün felújítása) 

  Összköltség: 8.750.000,-Ft, Támogatás(utófinanszírozott): 7.000.000,-Ft 
 Szükséges önerő:                                                             1.750.000,-Ft 

3. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására –Thököly utca 
         Összköltség: 248.422.159,-Ft, Támogatás(utófinanszírozott):  223.579.943,-Ft 
         Szükséges minimális önrész:                                      24.842.216,-Ft 
4. DAOP – 3.1.2/A-11 pályázat „Kerékpár forgalmi út fejlesztése Mezőberényben” (Petőfi 

u.- Kálvin tér között, Vésztői úton) 
Beruházás költsége: 256.991.489 Ft, Támogatás összege: 231.292.340 Ft 
Szükséges minimális önrész:           25.699.149 Ft 

5. Napenergia mező 
   A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,-Ft   

Megpályázható maximális támogatás:                      527.697.000,-Ft 
   Szükséges minimális összeg:                                      93.123.000,-Ft 

6. Luther téri iskolaépület energia korszerűsítési pályázat 
   A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 240.000.000,-Ft   

Megpályázható maximális támogatás:                      ……………..,-Ft 
   Szükséges minimális összeg:                                      ………………..,-Ft 

 
Az 1. nyertes, megvalósítás fázisában lévő, a 2-6-ig beadott, elbírálásra váró, illetve 
beadásra előkészített pályázatok 
 
 
 
Szociális területen tett intézkedések: 
1. Elfogadta a képviselő-testület az Adósságkezelési programról szóló rendeletet. 

Ennek kapcsán igyekszünk azoknak a lakosoknak segíteni, akik szociális okok miatt 
közüzemi számlájukat több hónapon keresztül nem tudták rendezni, esetleg a szolgáltató 
már a kikapcsolást is elvégezte. 

2. 2011. szeptember 1-től megszüntették a gáztámogatást. 
Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos helyi rendeletünket ennek megfelelően 
módosítottuk. 
Támogatásra jogosult:- ha a lakásban egy fő él a havi jövedelem nem haladhatja meg az

                  öregségi nyugdíjminimum 300 %-át 
                                     - több fő esetén az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az            
                                        öregségi nyugdíjminimum 260 %-át. 
3.  Kálmán fürdőben nagycsaládosoknak adott kedvezmény. 
 
 
Munkahelyteremtéshez kapcsolódó tevékenységek: 
1. A vállalkozások segítése érdekében az iparűzési adót gesztus értékűen mérsékeltük: 2 %-

ról 1,8 %-ra. 
2. Közmunkaprogram: 

Pályázatot nyújtottunk be Start-közmunka minta programra. 
Három program került benyújtásra, mind hármat támogathatónak ítéltek 2011. évben. 
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A program keretén belül összesen 44 főt foglalkoztathatunk: 
október 24-től; 19 főt mezőgazdasági munkában, növénytermesztés 
november 14-től; 14 főt belvízelvezetés, csatornák karbantartására 

                                 11 főt erdőgazdálkodás (erdőtelepítés, -művelés) 
 

A TÁMOP pályázati program keretében jelenleg két főt foglalkoztatunk a 
közfoglalkoztatásúak munkájának koordinálására, irányítására. 

Természetesen folytatódik a korábban beindított rövid, illetve hosszú távú közmunka program 
is. 
 
Egyéb tevékenységek: 

- Átadásra került a Civil Fejlesztő Központ, amely nem első sorban azért fontos, mert 
infrastruktúrát sikerült szerezni a városnak, hanem azért, mert a civilekkel való 
kapcsolattartást, együttműködést erősítheti működtetése. A civil szervezetekkel jó a 
kapcsolat, sok rendezvény, önálló kezdeményezés mutatja, hogy élnek a 
lehetőségekkel, több esetben együttműködve önkormányzattal, vagy önkormányzati 
intézménnyel. 

- Az elmúlt év nagy eredménye továbbá, hogy a belvízhelyzetet kezelni tudtuk, legalább 
a belterületi lakó ingatlanokat sikerült megvédeni. Kb. 3,5 millió Ft-ot költöttünk erre 
a célra, valamint a vismajor alapból kaptunk még további támogatást közel 1 millió Ft 
értékben. 

- Az önellátáshoz is kapcsolódóan minden olyan önkormányzati, vagy önkormányzati 
intézményi szolgáltatást, beszerzést, megrendelést helyből kívánunk megrendelni, 
amely más településekről ajánlatot tevőkkel legalább azonos minőséget kínál. Ez 
ügyben történt előrelépés, szolgáltatási szerződések kerültek megszüntetésre illetve 
helyiekkel újak köttettek. (Pl. munkavédelemi szolgáltatás és munkaegészségügyi 
elleátás az önkormányzatnál, riasztó rendszer távfelügyelete.) 

- 2011-ben Közterület felügyelő került alkalmazásra. 
- Felújításra kerültek a Liget utcai buszmegálló épületei. 
- Folytatódtak a járdafelújítások és útkátyúzások, csapadékvíz elvezető árkok és 

csatornák karbantartása. 
- Civil segítséggel sikeres „harc” az illegális plakát ragasztókkal szemben. 

 
 
 
 

 
 

Összegzés a lakossági fórumokról, elhangzott problémákról 
 

 
 
1.sz. körzet  
Barna Márton képviselő, 2011. október 8. Szikora Büfé, részt vett: 31 fő 
 
Felvetődött kérdések, problémák: 

- Csapadék víz elvezetés a Köröstarcsai út jobb oldalán 
- Apasztók kiváltása vízelvezető árkokkal 
- Üresen hagyott telkek, ingatlanok rendben- és tisztán tartása 
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- A Kinizsi és Köröstarcsai út kereszteződésében gyalogátkelőhely, zebra létesítése 
- Fedett buszvárók 
- A Köröstarcsai úti kerékpárút javítása 
- Állattartási-rendelet felülvizsgálata 
- A Medvefejes-tó tisztántartása, a hozzá kapcsolódó építmények üzemeltetésre 

alkalmassá tétele 
- Vegyesbolt előtti italozás 
- Közmunka-program eredményesebbé való tétele 
- Munkahelyteremtés Mezőberényben (Például: vízelvezetés önkormányzat által 

alakított csoportokkal esetleg szemétszállítás) 
 

 
 
 
2.sz. körzet  
Körösi Mihály képviselő, 2011. szeptember 22. Jeszenszky utcai Idősek Otthona, részt vett: 
13 fő 
 
Felvetődött kérdések, problémák: 

- A Hosszú tó környéke füvesítése, partja iszapos,  
- a Tópart Vendéglő előtt lévő tájékoztató tábla zavarja a kilátást, 
- balesetveszélyes a Jeszenszky – Hunyadi – Kodály u. kereszteződése, a kútnál magas 

a sövény, a Jeszenszky u. útteste néhány helyen megsüllyedt, 
- sok helyen nem tud az árokból elfolyni a csapadék, tulajdonos és önkormányzat 

felelőssége is (szintezés) 
- kertekből megoldható-e a belvíz elvezetése? 
- fűnyírás sok helyen nem megoldott öregek, betegek, mély az árok 
- ügyintézésről nem kaptak tájékoztatást (a határidőkről) 
- bitumenezett járda akadályozza az előkertből a csapadék kifolyását az árokba 
- Zrínyi sugár és Gyomai kereszteződésében nem lehet kilátni a parkoló járművektől 

(Enikő ABC) 
- ugyanitt a kocsma hangos, sok a szemét 

 
 

 
 
3.sz. körzet  
Szekeres Józsefné alpolgármester, 2011. november 9. Luther tér 1. 102-es terem, részt vett: 
7 fő 
 
Felvetődött kérdések, problémák: 
Korábban a képviselő tudomásomra jutott problémák: 

- Galilei u. 6., Bajcsy 2. szám előtti oszlopokra égőt szeretnének a lakosok, mivel ott 
nagyon sötét az utca. 

- A Galilei utcán a kövesút elkészülte után vannak olyan helyek, ahol a járda és az úttest 
között nagy a szintkülönbség. /Valahogy orvosolni kellene a problémát, mert a 
házakba nehéz a kocsival való beállás/ 

- Madár utcán egy nagy fa kivágásáról már lassan egy éve határozat született, és a fa 
még mindig a helyén van. 
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Lakosság részéről a helyszínen felvetett problémák: 
- Kevés a parkoló a sportcsarnok körül. Nagyobb rendezvények alkalmával, az ott lakók 

nem tudják megközelíteni házukat, mivel a bejárókat is elfoglalják a parkoló 
gépkocsik. Javaslat: Az úttesttel párhuzamos parkoló megépítése. /Ez már régen is 
kérés volt!/ 

- Van e lehetőség a kovácsoltvas szeméttárolók bővítésére? 
- Fő út melletti kerékpárút kátyúzása, illetve a Korona utcán a kövesút javítása. 
- A Fő út páros oldalán a Luther úti iskoláig a járda díszburkolattal való ellátása. 
- A Luther úti iskolánál, és a lámpa kereszteződésénél megáll a víz, nem folyik le a 

hólé. 
- A Kastély közben kérik a kivágott fa pótlását. A meglévő sövény elég sok helyen 

kiszáradt, csúnya. Kérik a Közszolgáltató Intézmény javaslatát, hogy mit lehet tenni, 
hogy a környezet szebb legyen. 

- Piaci napokon – annak ellenére, hogy a Kastély köz bejáratánál ki van téve a megállni 
tilos tábla – a gépkocsik továbbra is ott parkolnak. Kérik a rendőrség figyelmét a 
szabálytalanságra felhívni! 

 
 
 
 

4.sz. körzet  
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő, 2011. november 18. Tessedik tér 1. Zeneiskola, részt 
vett: 18 fő, Erdős Norbert parlamenti képviselő 
 
Felvetődött kérdések, problémák: 

- A Kereki utca újonnan kialakított részében nincs járda, ezért a gyalogosok 
kénytelenek az úttesten közlekedni babakocsival, kisgyerekkel is, ami nem csak 
balesetveszélyes, de sok kellemetlenséget okoz az ott közlekedőknek. 

- Kérték a Kereki u. 63-tól a volt Bikaakol közötti útszakaszon egy égőtest felszerelését 
a sötétedés utáni biztonságosabb úttesten való gyalogos közlekedés érdekében.  

- A Kereki utca 35-37. között nincs közvilágítás. 
- Érdeklődtek a lakosok, hogy a Kereki utcában mikor valósul meg a vízelvezető árok 

kivitelezése. 
- „Kóboreb probléma” 
- Az egyik lakos érdeklődött, hogy van-e olyan hely a városban ahol a hobbi állatokat 

lehet sétáltatni. 
- Érdeklődés hangzott el az „EB-ADÓ” bevezetése felől. 
- Röntgen – Szénáskert utca, Szénáskert – Tessedik tér közötti árok kitakarításra szorul. 
- Parkolási díj fizetése a piacon problémát jelent az árusoknak. 
- Szénáskert utca 54. szám alatti ház előtt rendszeresen megáll a víz. 
- Liget utca 16.  – a járda megsüllyedt, a csapadék-vízelvezetés probléma 
- Belencéresi u.- Báthory u. sarok, nincs járda. 
- Szénáskert 17-21. és a Kereki utca közötti árok be lett temetve. 
- Báthory utca - Akácfa utca között nincs áteresz. 
- Az IPAR, VADÁSZ, LÁNGOSSÜTŐ környékén sok szemetet dobálnak el a fiatalok 

az esti bulizás után. 
- Érdeklődtek a lakosok a közlekedési táblák kihelyezéséről. 
- Az egyik lakos a felől érdeklődött, hogy vannak-e akadálymentes autóbuszok a 

megyében, megoldott-e akadálymentes személyszállítás a tömegközlekedésben. 
- Érdeklődtek a lakosok az elkerülő út építéséről az Országgyűlési Képviselő Úrtól. 
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5.sz. körzet  
Kovács Edina képviselő, 2011. október 24. Művelődési Ház, részt vett: 7 fő 

 
Felvetődött kérdések, problémák: 

- Az egyik kérdés arra irányult, hogy a geotermikus energia beruházásnak, mint 
befektetésnek mennyi a megtérülési ideje. 

- A Laposi kerti utak igen rossza állapotban vannak, javításuk lehetősége érdekelte az 
egyik résztvevőt. 

- Békésen a lakosságnak lehetősége van arra, hogy a gáz- illetve a villanymérő állását 
bedobják a hivatalban egy dobozba. Mezőberényben is szükség lenne erre. 

- A Petőfi úti kerékpárút igen rossz állapota került jelzésre. 
- A Fő út 2. sz. alatti társasház belső udvarát és a Kossuth teret összekötő átjáró erősen 

szennyezett. Esztétikai szempontból előnyös lenne, ha a bitumen burkolatot fel 
tudnánk váltani térkő burkolattal.  

- A Kossuth téren meglévő szökőkutat szerencsés lenne felváltani a Gerle Margit 
művésznő által készített kerámia szökőkúttal.  

- A Békési úti kerékpárút vízelvezető vájata balesetveszélyes az egyik ott élő szerint 

 
 

 
6.sz. körzet  
Dr. Burján Katalin képviselő, 2011. november 17. Csabai út 2. Református Gyülekezeti 
Otthon, részt vett: 23 fő 
 
Felvetődött kérdések, problémák: 

- Csabai út: 
o fedett buszváró kellene 
o STOP tábla az elsőbbségadás kötelező helyett, - nincs gyalogátkelő 

(Református Otthonba nem tudnak átmenni a gyülekezeti otthonból.) - 
hatalmas forgalom, zaj - elkerülő nagyon kellene 

- Fortuna kocsma: 
o elviselhetetlen zaj, ricsajozás 
o péntekenként nagy tömeg, rongálások, duhajkodás, szemét! 

- Rendőrség felé: péntek, szombat több járőrözés a külső területeken is. 
- Ady utca vége: nagyon rossz a járda. 
- Arany J. utca: még mindig nincs közvilágítás. 
- Temető: nem fűgyűjtős fűnyírással nyírnak - a sírokra ráragad a fű. 
- Elkerülő nagyon fontos! 

 Aláírásgyűjtéssel egyetértenek, de ha kell útlezárás! 
 
 
 

7.sz. körzet  
Kovács Lászlóné képviselő, 2011. november 16. Petőfi u. 27. HUSI Családsegítő, részt vett: 
8 fő 
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Felvetődött kérdések, problémák: 
 
Korábban a képviselő tudomásomra jutott problémák: 

- A körzethatárok problémásak (Szerencsésebb lenne, ha egy utca egy körzetbe 
tartozna) 

- Az új testület 2010-ben 7 ülést tartott, 201l-ben eddig 20. Tehát az elmúlt évben 
összesen 27 testületi ülés volt. Az önk.tv. szerint 6 ülés tartása kötelező. 

 
Lakosság részéről a helyszínen felvetett problémák: 

- Deák Ferenc utcai lakók jelezték, hogy az árkok, átereszek szintezése nem megfelelő, 
nem folyik le a csapadékvíz, 

- A Deák Ferenc - Luther utca nyugati sarkán kérik a mély árok korláttal történő 
lekerítését, mert főleg havas időben nagy a balesetveszély, 

- A Petőfi utca keleti oldalán az árokban nem folyik el a csapadékvíz, az beszivárog a 
házak alá, mivel a Teleki utcánál lévő átereszbe beleépítették a Petőfi utca szennyvíz 
lefolyó csatornáját. 

- A Gimnázium és Általános iskola udvarának beépítése és leaszfaltozása óta a 
csapadékvíz a Puskin 18.sz. ház kertjébe folyik le, valamint a kerítés támfala helytelen. 
Kéri az ott lakó ennek rendezését. 

- Mire kerül felhasználásra az üresen álló házak után befizetett 7 eFt komm. adó, mert 
ott nincs szemétszállítás? Megválaszoltuk! 

- A szemétszállítással kapcsolatban többen észrevételezték, hogy a teljesítmény arányos 
fizetést és a szelektív hulladékgyűjtést kellene bevezetni, valamint érdeklődtek a 
szemétszállítás önköltségéről, lakások számáról. Megválaszoltuk. 

- Az ebadó bevezetése felől érdeklődtek, kérték, hogy a leghumánusabb módon 
vezessük be, mert nagyon magas összegről - 6 eFt/eb - lehet hallani, amit sokan nem 
lógnak tudni kifizetni. 

- A megnyílt Civil Fejlesztő Központ elé kerékpártároló elhelyezését kérik, mivel nincs 
és a kerékpárokat csak a falhoz lehet letámasztani. 

- Szeméttartó elhelyezését kérik az új Bölcsőde elé, illetve az utcák - Petőfi, Puskin - 
többi részén is, mert főleg iskola szezonban sok az eldobott papír hulladék. 

- 3 db helytelen jelzőtábla kinn létét jelezték a piaci parkolóknál. 
- Utcanév táblák pótlását kérték, mert nagyon sok helyen hiányos, illetve olvashatatlan, 
- A Puskin utcán hatalmas a forgalom, ezen belül a kerékpár forgalom is itt zajlik a 

temetőbe, orvosi rendelőbe, stb A 30 km-es táblát a Madách utcánál meg kellene 
erősíteni, illetve vizsgálni a kerékpárút megvalósításának lehetőségét. 

- A Puskin utcán a „szakszerűen" lenyakazott védett hársfákat utógondozni kellene, mert 
rengeteg hajtás nőtt nem megfelelő helyen, akadályozza a forgalmat a járdán és a fából 
bokor lesz lassan. 

- Az Oroszlán Gyógyszertárral szembeni pakolónál kérik a gyalogjárda mellett korlát 
elhelyezését lánccal, mert a gépkocsik úgy pakolnak, hogy beérnek a járdára és 
akadályozzák a gyalogos forgalmat. 

- Észrevételezték a Bölcsőde felgyulladó világítását, hogy szükséges-e? 
- Kérdések hangzottak el a Főtér rekonstrukció kivitelezésénél felmerült minőségi 

hibákról. Ki lesz-e javítva a mozgó, lepattant burkoló kövek? 
- Az önellátás gondolatát helyeselték, ugyanakkor kifejtették, hogy nem sok az esély a 

kézi kertművelés visszaállítására, a „multiknál" olcsóbb a zöldség, gyümölcs és már 
nem is értenek a fiatalok hozzá. Tanítani kellene, jó volt az iskolában a gyakorlati 
oktatás, mert sok gyermek csak ott látott ilyet. 
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8.sz. körzet  
Halász Ferenc képviselő 
2011. november 8. Mátyás Király úti óvoda, részt vett: 36 fő, Erdős Norbert parlamenti 
képviselő, Virág Mihály Közútkezelő KHT Békés Megyei területi igazgatója 
 
Felvetődött kérdések, problémák: 
 
A választókerületben élőket legfőképpen az M-47-es út Mezőberényt elkerülő szakaszának 
megépítése foglalkoztatta. Ezzel kapcsolatban felmerült a Thököly út felújításának kérdése, 
illetve az ennek következményeként a Mátyás kir. út és a Zrínyi M. utca és a Vásártér utca 
megerősítése, és az ennek következtében a várhatóan megnövekvő forgalom. Meghallgatták a 
jelenlévő szakemberek véleményét, és válaszaikat. A város nyugalmának érdekében az 
aláírásgyűjtést támogatták, illetve kéréssel fordultak Erdős Norbert képviselő felé, hogy az 
országgyűlési képviselők körében próbáljon lobbizni az elkerülő út mielőbbi megvalósulása 
érdekében.  
 
Egyéb: 

- A Guttenberg utcai járdafelújítás minőségét, az aszfalt eldolgozását kifogásolták 
- Hiányolták az Oltványkert utca járda felújítását 
- A születendő „közmű trv.-el kapcsolatban az alapdíjak szabályozását, illetve a számlák 

egyértelműsítését kérték 
- A belső „elkerülő út” megépítése ellen tiltakoztak 
- Oltványkert utcai névtáblák hiányát, a vízelvező rácsok szintre emelésének 

szükségességét jelezték - egyes házaknál a csapadékvíz visszafolyik 
- Felvetődött a köztemetőben az oszlopos urnahelyek elhelyezése 
- Az Ókertből kérték a zúzott kövesút meghosszabbítását 250 m-rel 
- A megépítendő vasúti felüljáró elhelyezésének kérdése, vasútállomás elhelyezése, 160 

km-es sebesség engedélyezése 
- A Szarvasi út felújításának sürgőssége, egyes szakaszok balesetveszélyesek 
- Több helyen figyelmen kívül hagyják a gépkocsivezetők a tilalmi táblákat 
- A Gyár utcai csapadékvíz elvezetés megoldatlansága 
- A Gyár utcai sebességkorlátozás nem lett megfelelően megoldva (egyes lakók szerint) 
- Állattartás szabályozása a város peremén is! 
- A kerület lakóinak nevében megköszönték a város vezetőinek ill. szakembereinek 

munkáját, melyet a hatékony belvíz elvezetéséért tettek. 
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