
Beszámoló a két ülés közötti legfntosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

(legutóbbi testületi ülés 2014. május 26.)

- Május 23-án Balla Krisztián főosztályvezetőnél jártam Budapesten a Nemzeti fejlesztési
Minisztériumban a szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésére beadott pályázat kapcsán.

- 26-án Virág Mihállyal a Közútkezelő Zrt. megyei igazgatójával egyeztettem a Gimnázium
épülete előtti lorgalomirányító lámpa műszaki átadását követő működésről.

- 28-án a vízmű Társulat közgyűlésén vettem részt Békéscsahán. A közgyűlés elfogadta a
tavalyi év munkájáról szóló tartalmi és pénzügyi beszámolót, a könyvizsgáló jelentését,

valamint a 2014. évi terveket.

— Ezen a napon Vrbovszki Pálnál jártunk a Könyök utcában, ahol megtekintettük a helyi
értéktárha is felvett, általa összegyűjtött és felújított kocsikat, hintókat, szánkót, valamint a

házban található történeti szempontból értékes bútorokat, használati tárgyakat. Köszönetfinket
fejeztem ki neki és feleségének a helyi értékek gyűjtésében, védelmében folytatott
munkájukéit.

— 29-én Rüchné Mező Györgyivel a Gimnázium igazgatójával egyeztettem pályázati
lehetőségről.

— Ezen a napon tárgyaltam Molnár Ferenccel a volt Bútoripari területén a cég által végzett

fejlesztésekről.

— Szintén ezen a napon Nagy Sándor igazgatóval átvettük Kósa János vállalkozótól a strand

medence műanyag rácsainak gyártására készített szerszámot, valamint a legyártott rácsokat,
amelyek nagy része azonnal használatba lett véve, pótolandó az elhasználódott rácsokat.

- 30-án A Kastély Felújítási munkákat ellenőrizték a Békéscsaba Járási Építéshatóság, az

Örökségvédelmi Hivatal, az építész és mérnök kamara képviselői. Az e-építési naplóba
feltöltött dokumentumokat találták hiányosnak — nem szerepelt a faanyagvizsgálati szakértői
vélemény a feltöltött dokumentumok között — amely hiányt még azon a napon pótoltam.

— Ezen a napon került sorra a Gimnáziiiiiz előtti jelzó’lámpák mz7szaki átadására, amelyek június

16-ától niííködnek. A gyakorlat tapasztalatait leginkább szeptembertől Összegezhetjük,

amikortól (1 diákok Újból birtokba i’eszik ciz iskolákat, és rendszeresen használják az átkeló’t.

— 31—én a már hagyományosnak mondható sárkányhajózást népszerűsítő verseny került

megrendezésre a Hosszú tavon. A kellemetlen, szeles, hűvös idő a korábbiaknál kevesebb

érdeklőclőt vonzott a partra és a csónakokba.

- Június 2-án a Művelődési Házban rendezték a város nevelési-oktatási intézményei

pedagógusai tiszteletére a Pedagógus-napi ünnepséget. Itt köszöntem meg a pedagógusok

gyermekekért végzett munkáját és kívántam nekik erőt, egészséget, kitartást, valamint

mérhetetlen türelmet és soha el nem fogyó optimizmust.



- 3-án Bondár Lajossal éii Gyurkó Csabánéval a folyékony hulladék szállításról egyeztetttlnk.
Szó esett a lakossági szilárd hulladék gyűjtésének és ártalmatlanításának kérdéseiről Is, első
sorban ajelenlegitől eltérő szerződésátalakítás kérdéseiről.

- Ezen a napon tárgyaltam a Fő utca 2. sz. alatti 112 lakás lakóközösségének képviselőivel a
lakóház felújításának önkonnányzatot - vagy inkább a várost is - érintő kérdéseirőL Így
többek között az engedély nélkül épített előtetőkről, amelynek megítélése a város lakók
részéről sem egyértelmű. A megbeszélésen elhangzott, hogy a nyugati oldal homlokzat
felújítását követőenfolytaák az épület homlokzatánakfelújítását a déli és a kekti oldalon is,
amelyhez a városképi véleményezés lefolytatásátfogják kezdeményezni.

- 4-én vettük át a tanyagondnoki szolgálat ellátásához pályázaton nyert Skoda Yeti gépkocsit
A tanyagondnoki szolgálattal a külterületi szociális ellátás területén tudunk jelentős javulást
elérni, amelynek fontos eszköze a gépkocsi.

- Ezen a napon a Trianon emlékműnél volt megemlékezés a “Nemzeti összetartozás napján”.
Az ünnepségen a megye KDNP vezetői szép számban vettek részt

- 5-én a június 1-től kinevezett tanyagondnok és a mezőőrök, valamint a családsegítők közötti
egyeztetést tartottuk meg a feladatok összehangolásáról. Az információcsere és az
együttműködés azóta is folyamatos, s annak kell lennie a következőkben is.

- Ezen a napon Szekeres JóLsefné alpolgármester és Papp Zoltán művésztanár kiséretében
Szegeden az EDF DÉMÁSZ székházában jártunk a m. Mezőberényi művésztelep
résztvevőinek kiállításán. Jól eső érzés volt, hogy az esemény milyen sok Mezőberényből
elszármazott embert vonzott a helyszínre.

- 6-án a kataszrófa védelem szakembereivel egyeztettünk egy szeptemberi gyakorlat
helyszíneiről. Tervek szerint az idei járási gyakorlat néhány helyszíne Mezőberény lesz. A
részletek egyeztetése még folyamatban van.

- 7-9. között tartották a mezőberényi óvodák évzáró ünnepségüket

- 8-án került megrendezésre a korábban rossz idő miatt elmaradt gyermek nap. A Gyönyörű
időben nagyon sokan éltek a szervezők által kínált programok kínálta lehetőségekkel.

- 1 l-én a Városházán tartottunk megbeszélést a képviselőkkel a jelzőtáblák felülvizsgálatáról..
A meghívásnak Mezeiné Szegedi Erzsébet és Szekeres Józsefné képviselők, valamint
Jakusovszki Zoltán a helyi őrs parancsnoka tett eleget. A testületi ülésre a rendőrséggel
lefolytatott bejárás és ezen megbeszélés alapján készült előteijesztés.

- 12-én először Békéscsabán a Körösök Völgye Naturpark Látogató Központban rendezett a
“Viharsarok Kincsét kincsé tesszük” TÁMOP-J.4.3-1O/2-2F-2011-0004 pályázat
zárókonferenciáján vettem részt, amelyen többek között Mezőberényben is végzett kutatás és
munka alapján készült helyzetekmzést és javaslatokat is kaptunk a Mécses Egyesület
munkatársaitóL Az anyagot érdemes áttanulmányozni, ennek érdekében azt a város
honlapjára isfeltettük.

- Ezen a napon Csabacsűdön a polgármesterek megyei labdarúgó találkozóján is megjelentem.
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- 13-án Békéscsabán a Sörfesztivál és csülök parádé program keretében szervezett települési
értéktár bemutatkozón Mezőberény saját standdal képviseltette magát. A többi település
bemutatóit is megtekintve megállapítható volt, hogy városunk az értékek gyűjtésében és
regisztrálásában előtte jár a megye többi településének.

- 13-16-ig küldöttség járt Szovátán, a Medve tó születésének 139. évfordulója alkalmával
rendezett ünnepségen. A delegáció tagjai voltak Szekeres Józsefné alpolgármester, Halász
Ferenc, Kovács Edina és Nagy Sándor képviselők. A gyönyörű környezettel való ismerkedés
mellett lehetőség nyílt kapcsolatok ápolására és építésére is.

- 14-én tartották az általános iskolában a nyolcadik osztályt befejezett tanulóknak a ballagást.

— 16-áiz Budapesten ci Beliigvininiszrériu;nban aláírtam a téifigyető kameraredszer bővítésére
kapott pályázati támogatásról szó16 megállapodást. A pályázati rámogatásnak köszönhetően a
már muiködó’ kamerákon kíviil további 18 kamera segítheti a városlakók biztonságérzetének
növelését, valamint a közrend betartatását.

- Ezen a napon Pilismarót község polgármesterétől érkezett köszönő levél az árvízi károk
elhárításában nyújtott segítségünkért. A levél apropóját az árvíz egy éves évfordulója adta.

- 18-án az óvodavezetői pályázatot véleményezte az intézmény pedagóguskara és alkalmazotti
közössége. Előzőn magam is részt vettem.

— Ezen a napon kaptuk a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gvámhivatala
visszajelzését “a gyermekjóléri és gyermekvédelmnifladatok 2013. évi ellátásáról szó16 átfogó
értékelés”-ről. A Gyámnhivatal összegzése: ‘az átfogó értékelésben hiányosságot nem
állapított meg...” Fontos visszajelzés ez a testiiletJlé arra nézve, hogy az értékelés megfelelő
módon és színvonalon történt. A májusi testületi ülésen ugyanis két napirend is kapcsolódott ci
szociális területhez; “Beszámoló ci gyermekvédelem helyzetéről”, valamint “A szociális és
egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a Városi Humánsegító’ és Szociális
Szolgálat mimkájára, valamint a más szervezetek által ellátott szociális munkára” címmel.
Ezek a törvényességi ellenőrzési feladatokat ellátó Kormányhivatal szerint is a
jogszabályokban foglalt “tartalmi követelményeknek megfelelnek “.

- 19-én több ellenőrzés is Folyt az önkormányzat által végzett kivitelezések tekintetében. A
“Belvízelvezetés az élhetőbb településekért”, a Kastély felújítása, és a műfüves pálya
karbantartása volt a vizsgálat tárgya. Az ellenőrzések - az önkormányzatot érintően - rendben
találták a dokumentációkat és a munkálatokat.

— 20-án a Cinalaposon végzett villamos/zálózat bővítés műszaki átadása történt, a tanyák
vezetékes árcimellátása 25-ről folyamatos.

- Ezen a napon informális megbeszélést tartottam a helyi katasztrófavédelmi őrs
parancsnokával, Pojendán Jánossal az őrs működéséről.

- Még ezen a napon a Rejórmátus Szeretetotthomiban köszöntöttük Dusik JózscJt 90,
születésnapja alkalmából. Ez alkalomból átadtuk Orbán Viktor miniszterelnök Úr emléklapját,
valamint ci város nevében egy ajándékcsomnagot. Ezúton is jó egészséget és derűs éveket
kívánunk neki.
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23-á,? - kezde,nényezésenzre - Dán Márton bébnegyeri és Molnár Sándor vésztői
polgármesterekkel közös levélben filulttínk Dankó Béla Útügvi hiztoslioz ci Mezőberény
Bélmegyer(4237.sz.) Út állapotának javítása érdekében. A levél elkiildését az indokolta, hogy
az Út állapota a viszonylag enyhe tél tiyaináiz kevésbé, c/e a májusi esőket követően olyan
mértékben roiizlott hogy hamarosan a Szarvasi “alsóÚthoz hasonlóan járhatatlan
kategóriába fog tartozni. Korábban több alkalommal fordultunk szóbaiz a közútkezeló’jéhez,
illetve a térségek országgyűlési képviselőihez, eredménytelenül. Levelünket, és a hozzá csatolt
fényképeket másolatbaiz megkülcitük Tasó László iifl-astruktÚráértfelelős államtitkárnak, Dr.
Kovács JózseJzek Bélmegyer, Vésztő országgyűlési képviselójének, valam int Virág Mihálynak
a Közútkezelő Zrt. megyei igazgatójának.

24-én Békésen, majd Vésztőn és Okányban tekintettük meg a HURO pályázat keretében
épülő informatikai hálózat részátadással érintett területeit.

25-én Bagosi Sándorral folytattam megbeszélést a tisztítás-technológiai képzés gyakorlati
helyszíneiről, amelyek a város intézrnényeiben lesznek.

Ezen a napon Simon Lukáccsal a Telenor területi képviselójével rárgyaltani. az októberben
lejáró flottaszerződésró’l. Kértem, hogy a lejárat előtt, legkésőbb augusztusban tegyék meg
szerződési ajánlatukat a további egyiittműködésre. Kértem, hogy a tervezet térjen ki a
percd(jak csökkentésére, az internet sávszélesség bővítésére és az egymás közti ingyenes
beszélherő idő emelésére, azzal, hogy az alapdíjak ne emelkedjenek. Jelezte, hogy a percdíjok
és az egymásközti iiigyenes beszélgetések időkeretének bővítésében nem lát akadályt, az
internetnél elképzelhető, hogy Új, esetleg sávos ajánlatot tesznek. Jelenleg a tlottábcm 1538
elójizető vall.

Még ezen a napon tárgyaltam egy épületenergetikai pályázat lehetőségéről.

26-án l-Iegyközcsatáriban jártam, ahol a HURO pályázat Román oldali beruházási munkáinak
megkezdéséről folyt egyeztetés. A megbeszélésen a románolclali képviselet teljes volt.
(Beruházó, projekt menedzsment, kivitelező, érintett települések nyilatkozattételre jogosult
képviselői)

— Először a médiákból értesiilizettiink arról, hogy az állaizi minden eddiginél nagyobb arányú
támogatást nyújt az idei évben szúnyoggyérítés/zez. Mezőberényben 3 alkalommal 600 Ha légi
és 200 Hatildi kezelést fYnanszíroz az állam. Ez közel lejdi az általunk szerződött területet. A
további tenni valók részben egyeztetésre kerültek a Közszolgáltató és a vállalkozó között, de
részletek letisztázása érdekében további egyeztetésre még szükség van.

Mezőberény, 2014. június 27.

Siklósi István
polgármester
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