
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

(előző beszámoló 2014. december 22-i ülésre készült)

— December 3 t—én Kolozsi József vállalkozóval tárgyaltam a volt Faipari ingatlanhál eladott

terület teljes vételárának megfizetését követő Földhivatali átírás engedélyezéséről, valamint a

vállalkozását érintő terveiről.

Január 06-án Zalai Mihály elnök úrnál jártam a Megyei Önkormányzati hivatalában. A

bemutatkozó látogatáson konkrét információ cserékre Is sor került. Ezek közül talán a

legfontosabb a területfejlesztés programja, a TOP újra tervezésének kérdései voltak. Elnök úr

tájékoztatott a Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett bővítéséről, átszervezéséről, amiből

számunkra a pályázati projekt menedzsment kialakítása járhat előnyökkel.

— 07—én Smíriné Kokauszki Erika igazgató asszonnyal folytattam megbeszélést az ÁROP

pályázat szervezetfej lesztési javaslatainak realitásáról.

— 08—án Papp Attila tanyagondnokot tájékoztattam arról, hogy tervezzük az általa végzett

szolgáltatás szociális területhez történő áthelyezését, amelynek feltételeit még vizsgáljuk.

09-én a vállalkozók hagyományos év végi, újévi köszöntésére került sor. A 100 legnagyobb
mezőberényi adófizető keriilt meghívásra az eseményre, ahol a tavalyi év történéseiből és az

előttünk álló 2015. év terveiből nyújtottam rövid információkat. A fogadás célja, hogy a
mezó’berényi (saládoknak inegélhetés biztosító vállalkozásokkal, cégekkel meglévő jó
kapcsolatunkat eró’sítsük.

— 12—én az Ol[vúnykert utca 35. sz. alatti ingatlanon történő á[járásról egyeztettem az Ingatlan

tulajdonosának feleségével. Az átjárás a kertészet megközelíthetősége miatt fontos

számunkra. A megbeszélésre két év előkészítő egyeztetés után kerülhetett csak sor, mert a

tulajdonos és neje életvitelszerűen külföldön élnek.

13-án levélben kértem tájékoztatást Gáncs Péter püspök úrtól az általános iskolai képzés
heindításával kapcsolatos elképzeléseik tisztázására. A városban továbbra is keringó’ fél
információk miatti bizonytalanság eloszlatását várom - ilyen, vagy olyan formában — a
választóI. 16-án Jó Angelika lzivatalvezetó’től kaptam e-mailben választ, mely a következó’ket
tartalmazza: ‘Mivel püspök Úr 2015. január 27-én megy Czwzyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkárhoz l’’:’’1‘l1 kapcsolatos egyeztetésre, hadd
kérjük addig tiirelmét a válaszadással.” (A megkereső levél másolatát mellékelem)

Ezen a napon Süveges Szabolccsal folytattam megbeszélést a Liget üzemeltetésének
lehetőségéről.

15-én a Körösök Völgye Egyesület közgyűlésén jártam. Az Egyesület a LEADER

tevékenységet végzi térségünkben, melynek önkormányzatunk is tagja. A közgyűlésen a

2015. év költségvetésnek és munkatervének elfogadására került sor. Az egyesület további

működésével kapcsolatban sok a bizonytalansági tényező.



15-én érkezett információ a villamos és földgáz energetikai piac változásairól. A riportokat a
képviselők a honlap testileti ülés részében megtalálják.

16-án Kővzegi Mártonnét, 22-én Marton Sándort 90. születés napja alkalmából családja
körében otthonában köszöntöttük. A szokásoknak megfelelően a köszöntés alkalmából adtam
át Orbán Viktor miniszterelnök ár által aláírt emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk Anna
néninek, és Sándor bácsinak.

19-én a folyamatban lévő belvíz-elvezetési munkákról egyeztettünk a kivitelező és a műszaki
ellenőr jelenlétében.

Ezen a napon a Berény Tv stúdiójában készült riport a szemétszállítás, mint kötelező
közszolgáltatás körébe tartozó változásokról. A riportban rajtam kívül Bondár Lajost, a Békés
Manifest Kft. ügyvezetójét kérdezték a lakosságot érintő változásokról, illetve általában a
hulladékszállítás és ártalmatlanítás folyamatáról, közte a Mezőberényben eddig is működő
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről is. A riportot a 21-i adásnapon a Berény Tv
bemutatta. A változások legfontosabb részeiről ezen a héten szórólapokon is értesítettük a
lakosokat. A szórólapon adott iiformációk közül sokan tévesen értelmezték a
szemétszállításért fizetendő lakossági dijat, melynek összege negyedévenként kb. 3.400, - Ft
lesz, amit a Békés-Manijst Kft. közvetlenül a lakosoknak számláz. A szállítást
Mezőberényben továbbra is a TAPPE Kft. végzi.

Szintén ezen a napon Székely lrén keresett meg és tájékoztatott arról, hogy 2015. március 14-
én Országos senior kosárlabda tornát rendeznek Mezőberényben. A húsz éve, évente több
alkalommal más-más helyszínen rendszeresen megrendezésre kerülő tornák sorába illeszkedő
eseménynek a Petőfi utcai, valamint a Gimnázium tornaterme ad otthont, a szállás a
gimnázium kollégiumában oldják meg. A rendezvényhez erkölcsi támogatást kért, anyagit
nem.

20-án gratuláló levelet küldtem Dr. Erdész Ádámnak, a Békés Megyei Levéltár mezőberényi
származású igazgatójának abból az alkalomból, hogy decemberben vehette át a “Békés
Megyéért” kitüntetést.

21-én a következő időszak energia beszerzéséről egyeztettünk a közbeszerzést az előző évben
is lebonyolító Sourcing Hungary Kft. képviselőjével, Balogh-Fazekas Anita kiemelt ügyfél
menedzserrel. Tavaly md a gáz, mmcl a áram esetében a Kft. végezte a közbeszerzést. Most a
villamosenergia beszerzésrő 1 beszéltünk.

Ezen a napon a Nagyzugi szivattyú telepen jártam, s meggyőződtem róla, hogy napok óta
nappali időszakban 12 óra időtartamban emelik át a vizet a csatornából ci Körösbe. Azért volt
ez lényeges, mert jelezték, hogy a szennyvíztisztító telepnél nehezen mozdul a tisztított víz, azt
mintha visszaduzzasztotta volna valami. Miután ci két szivattyú foiyamnatosamz dolgozik
napközben, s ennek eredménye jól látható mind a Belencéresi, mmcl ci Szettyénvesi csatornák
vízszintjének csökkenésén, így más oka lehetett a visszaduzzaszrásnak. Az Aföldvíz
szakembereivel folytatott telefonos egyeztetés utámi végig járták az érintett szakaszt, ami után
nem jelezték, hogy a problémna továbbra is fennállna. Sziikség esetére felajánlottamn az
önkormányzat segítségét.
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Luther utca 2014. november ‘0I juiuw

Liget tér 2014. november . fw,wii ‘i.

Belenczéresi u. 2014 -1— ti:I; J’briíár 15

Mónus lllés-Oltványkert utcák / Lr/r,íár 28.
Gutenberg u /íi,o ?. Február 28.

S1l26 /rpad u. [ I / 5 Február 28.
i’s v u. 1 fi ji 20. Március 15.
/; Március 16. Április 15.

/\ Április 1. Április 30.
‘p u. Április 15. Május 10.

Hősök Útja Május 10. Május 30.
Thököly-Mátyás u. Május 10. Május 30.

Szív u. Május 10. Május 30.
A szakemberek e/mondása szerint a munkák elvégzését követően jelentősen nő a rendszer
üzembiztonsága (megszűnnek a csó’törések, mosatás hatékonysága ‚iő), csökken a földben a
kötéseknél elfolyó víz mennyisége (kevesebb kiadás a város kasszájából, a talajvíz terhe/és
csökken), és a víz minó’ségének is javulnia kell (kevesebb lerakódás a csővezetékhen,
megszűnhet a “ruskósodás”).

Ezen a napon ‘városkártya’ kibocsátásának lehetőségéről kaptunk tájékoztatást Nagy László
Zsolttól, az O.K. Partner Zrt. Délkelet-Magyarországi rnenedzserétől. A tájékoztatáson részt
vett Hidasi Zoltán a pénziigyi osztály munkatársa. A városkártya többek között lehetőséget
kínálna helyi - és más településekre is vonatkozó - vásárlási kedvezmények, szolgáltatások
igénybevételére, a sárga csekkek befizetésének és az önkormányzat lakossági be- és
kifizetéseinek egyszerűsítésére. A megbeszélés nyomán írásos ajánlatot kértem a cégtől.

Mezőberény, 2015. január 23.

Siklósi István
polgármester

22-én megbeszélést folytattunk az ivó vízrendszer felújítási munkáiról. Az önkormányzattal
előzetesen nem egyeztették a Mónus Illés, Olíványkert utcákban végzendő munkákat, azok
kiviteli terveit, a szükséges beavatkozásokat

-
pl. Út- és bejárók átvágását -‚ valamint a

munkaterület átadása és a közútkezelői hozzájárulást sem adtunk ki. Mivel nem állt

rendelkezésünkre információ, így nenz állt módunkban a lakosságot sem értesíteni iz
mnunkákról. A kivitelező elmondása szerint a területen érintett lakóknak szórólapokat dobtak
he a postaládájába, igaz ez a nem ott lakókat nem tájékoztatta a terület forgalmin rendjének
esetleges változásairól. A megbeszélés eredményeként az idei évben végzendő munkákról
kaptunk egy ütemtervet, amely tájékoztató jellegű, illetve nyomatékosan kértük, hogy a
munkák megkezdése előtt legalább három nappal jelentsék be a munkakezdéseker. A munkák

megrendelóje, a beruházó az Aföldvíz Zrt., kivitelező a békési székhelyű IP Tender Kft..
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