
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről

a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésére
(legutóbbi testületi ülés 2014. január 27.)

- Január 28-án a hó helyzet miatt a Városi Közszolgáltató Intézményben jártam egyeztetni a

feladatokat. A hó eltakarításába bevontuk a közfoglalkoztatottakat, így dél körül a kerékpár

utak már Végig tiszták, könnyen járhatóak voltak.

- Ezen a napon HURO informatikai projekt keretében hejáráson vettem részt Vésztő, Okány,

Zsadány térségében, mely keretében megtekintettük a munkálatok jelenlegi állását.

- Szintén ezen a napon területfejlesztési megbeszélésen vettem részt Békésen, ahol a

Megyegyűlés elnöke Farkas Zoltán adott tájékoztatást aktuális kérdésekről, az

önkormányzatok feladatairól.

- Még ezen a napon állampolgári eskiitételre került sor a Városházán.

- 29-én Szekeres Józsefné alpolgármester asszonnyal a Juhász Gyula utcai Szociális otthonban

meglátogattuk Dr. Kugler Józsefet, akinek köszönetünket íejeztük ki több mint két évtizedes

munkájáért, melyet a helyi választási bizottság elnökeként Végzett. Ez alkalomból jó

egészséget kívántunk neki.

- Ezen a napon a megyei Vadász kamara képviselőivel folytattunk egyeztetést a szeptemberi

vadásznapról.

- Február 3-án Békésen tartott sajtótájékoztatón a HURO pályázat várható és remélt

eredményeiről beszéltem.

- Ezen a napon a mintamenza program lehetőségéről egyeztettiink a Közszolgáltató Intézmény

illetékes szakemberével Liszkai Sándornéval. A megbeszélésen részt vett Nagy Sándor

igazgató úr és Kovácsné Nagy Krisztina, aki a Famillia Tészta Kft. az országosan is Új -

kiemelten preferált és egészséges - termékéről, a szénhidrát szegény tészta családról adott

tájékoztatást.

- 4-én ci mezőberényi orvosi iig veteti-ő! ellátott települések - Bélmeg ver, csárdaszáilás, Kaniui,

Murony, Köröstarcsa - háiorvosai, szakorvosai részvételével megbeszélést tartottunk a

flmerült problémák megoldásáról. Több ötlet is felmerült, illetve a jelenlegi ellátó Kft.

helyett más nevek is fImeriiltek. A pillanatnyilag nyilvánosságra hozható információkról a

kábel TV nézó’it tájékoztattam, a s továbbiakban is tájékoztatni fogom. Február 18-án Az

érintett települések polgármestereivel, valanzi,zt Békés város polgármesteréL’el ci további

tárgyalások sziikségességéró’l állapodtunk meg azzal, hogy azt nem ci San i-Med Kft- vel

Jblytarjuk. időközben tájékoztató plakátot és azonos szöveggel szórólapot készíttettünk az

iigveleten igénybe vehető szolgáltatásokról, melyet 18-ától a város lakói ci rendelők váróiban

elolvashcitnak, illetve azt onnan elvihetik. Február 25-én a Művelődési Házban lakossági

fórumot tartok az orvosi iigyelet témájában.

- Ezen a napon rencikíviili testületi ülést tartottunk. Az ülésen szóbeli előteijesztésben

elhcmgzott, hogy az ülésre beterjesztett intézkedések eifogadása esetén a város 2014. évi
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költségvetése megalkothatóvá válik. A testület a javaslatokat elfogadta, így a Hivatal
pénzügyi szakemberei ezek mentén a rendes testületi ülésre elkészítették a teljes írásos
anyagot. Ez határidő komoly kihívást jelentett számukra, mivel a központi előírások változása
adminisztratívan döntően Újratervezést igényelt. A tervezési időszakban több alkalommal
kellet az eredeti formákat átdolgozni, a kiilönböó’ bevételi, kiadási tételeket Új helyre átírni,

megosztani. Eddig az utolsó központi utasítás február 19-én érkezett ci MAK-tól, amikor már
az aktuális írásos anyag elkésziilt és kikiildésre került.

5-én a gimnáziumban több témában Is tárgyaltam Rüchné Mező Györgyivel.

Ezen a napon az esti órákban több e-mail, sms telefonhívás érkezett arról értesítve, hogy a
Tlie New York Times aznapi számában Mezőberényről jelent meg írás, amely teljesen pozitív
megállapításokat tartalmaz. A cikk “utóéleteként”, a HVG röviclített fordításban tudósított a
cikkről, majd másnap az RTL Ciubb-bon is leadtak egy szintén pozitív riportot városimkról.
Másnap reggel egy Budapest környékén fogható rádió kb. negyed órát foglalkozott a cikkel,
ez idő alatt többször említve Mezőberény nevét. A Magyar Nemzet Újságírója is keresett
telefonon és ez alapján jelent meg írás a lapban. Azon túl, hogy városunk pozitív megítélés
alá esett, a magyar embei-ekről is más, a nyitottságot, a barátságosságot jelenítette meg a
vezető amerikai sajtóorgánum. Bizonyára valamennyi mezőberényi embernek hüszkeségre ad
okot a cikk. Azokat az embereket, akik a rangrejtett amerikai Újságíróval találkozhattak
köszönet illeti, hiszen elsősorban ők azok, akik ezt a pozitív képet kialakították. Remélem, ha
másokkal találkozott volna, akkor is ilyen nyitott, segítőkész, barátságos embereket talált
volna az Újságíró. A Times és az RTL szerkesztőségének is megköszöntem a pozitív reklámnot,
valamint invitáltani őket más időpontokban teendő látogatásokra is.

6-án Nagyváradon a HURO projekt romániai partnereivel tartottunk egyeztető megbeszélést.
A partnernél további-a is kisebb lemaradás tapasztalható, melyet szóvá tettünk és
intézkedésekről állpodtunk meg a partnerrel.

Ezen a napon Sándorfalván tárgyaltam az Aquva Plusz Kft. szakembereivel a mezőberényi
termálvizes fűtési rendszerről, amely december közepe óta kisebb problémákkal de
folyamatosan üzemel. A problémák első sorban a vezérléstechnikát, a beszabályozást és a
vízminőség okozta nehézségeket érintik.

7-én egyeztető tárgyalást folytattunk az intézmények érdekképviseleti vezetőivel a Város
2014. évi költségvetésről. A jelenlévők jogaikat gyakorolva a beteijesztett költségvetésről
szóló tájékoztatást tudomásul vették.

Ezen a napon az ügyeletről tárgyaltam egy vállalkozó orvossal.

10-én távolléterriben Dr. Földesi Szabolcs a 2014-20t6 évek gázenergia beszerzéséről
tárgyalt. A tárgyalást a neki adott megbízásom alapján folytatta le.

— ii—én Román János tiszteletes Úrral folytattanz megbeszélést, mely során szót ejtettiink ci

templom körüli mnumzkákm-ól, valamint cm 47-es Út gyalogos átkelőjéről. Tájékoztattam, hogy ci
Puski utca templom felöli járdájának folytatásaként engedélyezett átkelő megvilágításának
feltételei a DEMASZ részéről megtervezésre kerültek, arra a megrendelést mnegkiildtem a
cégnek. A 460 eFt-os bekerülési költséget az energiaszolgáltató a “teriiletfóglalásból” felgyűlt
tőkéből tudja Jnanszírozni. A: átkelő feifestésére. a világítás elkésziilte utámi kerülhet sor,
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amely határidő az áramszolgáltató visszajelzése szerint akár 9 hónap is lehet. A
megrendelőben a kivitelezést sürgettem.

- Ezen a napon egy országosan nagy területen feladatelíátást végző Zrt-vel folytattam tárgyalást
sz orvosi ügyelet kérdéséről. A megbeszélésen részt vett Kovács Edina a Humánsegftő és
Szociális Szolgálat igazgatója

- 12-én a belvizelvezetés kivitelezőjével, valamint annak alvállalkozójával egyeztettünk egy
József Attila utcai ingatlant érintő kérdésről.

- Ezen a napon Békéscsabán jártam a Kormányhivatalban, ahol Erdős Norbert
kormánymegb(zottal folytattam megbeszélést igazgatást érintő kérdésekről.

- Szintén ezen a napon kaptuk az értesítést hogy a tanyagondnóki szolgálat ellátásához
szükséges gépkocsi beszerzésére 5 millió Ft visszanem térítendőpályázatiforrást nyertünk A
gépkocsi minél előbbi átvétele és a tanyagondnokiszolgálat beindítJa. miatt a pályázatban
megjelölt típusú ésfelszereltségű autót 19-én megrendeltem.

- 13-án Budapesten a Pro Cserehát alap(tvány rendezvényén jártam. A közfoglalkoztntásról,
valamint a mezőgazdasági termelés fellendftését szolgáló kezdeményezésekről, jó
gyakorlatokról sikerült információkat cserélni a jelenlévőkkel. Hoztam is, és adtam is
ötleteket, elsősorban a háztáji, önellátás területén.

- 14-én a DAREH közgyűlésén vettem részt Orosházán, ahol annak 2014 évi munkatervét és
költségvetését fogadtuk cl.

- 15-én meleg étel osz.tására kerlllt sor a városban. Á három helyszínen kiosztott 700 adag
gulyásleves sok család akár két napos étkezési gondjait oldotta meg. Köszönet az adományozó
vállalkozóknak magán személyeknek valamint azoknak a segítőknek akik az osztásban részt
vettek

- 17-én a geotermikus fűtési rendszerhez tervezett gázmotorokról folytattunk megbeszélést egy
gyártó cég képviselőivel. A gázmotorokat még az idei évben fel kell szerelni.

- Ezen a napon adás-vételi előszerződést kötöttem a felüljáró mefletti terület egy részére. Az
egy héttel korábban megkötött csereszerződés után a feltlljáró mellett önkormányzati terület
maradt, egy keskeny csík, a Magyar állam által tulajdonolt természet közeli terület
kivételével. Mindkét szerződést a képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján írtam alá

- Szintén ezen ci napon otthonában köszöntöttiik 90. születésnapja alkalmából Kőszegi Mártont.
Ez alkalomból adtuk át Orbán V*tor miniszterelnök Úr emléklapját, valamint a város nevében
egy ajándékcsomagot. Ezúton isjó egészséget és derűs éveket kívánunk neki.

- 18-án Békésen a Kistérségi Társulási Tanács ülésén vettem részt. Elfogadtuk a 2013. évi
költségvetés IV. negyedévi módosítását, valamint a 2014. évi munkatervet és költségvetést.
Aláírtuk a térfigyelő kamerarendszerről szóló megállapodást, melyet a rendőrséggel kell
megkötni a kistérség érintett településeinek. Ezt követően a jelenlévő polgármesterekkel az
orvosi Ugyelet kérdéseiről beszéltünk. Ahogy már korábban leírtam, a jelenlegitől eltérő
szolgáltatóval való további tárgyalásokról egyeztünk meg.
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19-én a inűfüves pálya MLSZ-el kötött szerődésének 1. sz. módosítását írtani alá. A
módosítás az önkormányzat számára az eddigieknél kedvezőbb feltételeket biztosít a reklám
feliiletek lzasznosítására. Lényege, hogy az értékesített reklám Jliiletért kapott összeg 100%-
baiz az önkorinán zatot illeti meg.

20-án apparátusi értekezletet tartottunk a Hivatalban.

Ezen a napon a geotermikus fűtési rendszer ellenőrzésére került sor a Körös-vidéki Vízügyi
Hatóság által. A hatóság januárban jött létre, döntően ugyan azon munkatársakkal, akik
korábban is ezt a feladatot látták el, de más szervezeti keretek között. Az ellenőrzésen részt
vettek a KÖVIZIG képviselői, valamint a rendszert kivitelező és jelenleg üzemeltető
AQUAPLUS Kft műszaki szakemberei. Az ellenőrzés olyan időpontban került rnegtartásra,
amikor a rendszer nem üzemelt, mert azt az ellenőrzés előtti napon le keltett állítani, a teljes
rendszer tisztítását kell megoldani. A tisztítás kiteijed a kitermelő kútfej vízkövesedésének
eltávolítására és a visszasajtoló kút kapacitás csökkenése miatti kompresszorozására. Sajnos a
kitermelt termálvíz igen agresszív anyagokat tartalmaz, amelyek okozta működést nehezítő
hatása miatt még viszonylag sűrűn kell sort keríteni a tisztításokra. Megoldások vannak,
azokat azonban csak most a teljes működés során lehet kipróbálni. Az ellenőrzés néhány
változtatásra tett megállapítást az üzenieltetéssel kapcsolatban, melyre határidőt szabtak az
üzemeltetőnek, illetve az önkormányzatnak. Ezek a változtatások az üzemeltetés
dokumentálására, valamint a tisztítási folyamat kérdéseire vonatkoznak.

Még ezen a napon 100 eFt nyomra vezetői d(jat tűztem ki a decemberben betöréssel
eltulajdonított 6 db muotomj’írész visszaszerzésére. A nyomra vezetői dj kitűzését azért
tartottam indokoltnak, mert a mai napig nem találtak, illetve nem érkezett értékelhető
információ sem az elkövetőkről, sem az eszközök hollétéről

Az elmúlt időszakban az önkormányzat visszaállításra kijelölt 3 db közkifolyó elkészült és
működik. A közkifolyók a Kérhalom, az Olajfa és az Ujtelep utcákon találhatóak és enyhítik a
körzetben élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok gondjait.

Mezőberény, 2014. február 21.

Siklósi István
polgármester
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