
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére

(legutóbbi “rendes” testületi ülés: 2014. március 31.)

- Április 1-én Békésen a területfejlesztéshez kapcsolódó megbeszélésen vettem i-észt.

- 2-án Kolawvszki Zoltánnal a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium igazgatójával tárgyaltunk
az egyház általános iskolát él-intő elképzeléseiről.

- Ezen a napon a Hír6 munkatársai jártak nálam, s készítettek a megye járás keretében inteijút.

- Szintén ezen a napon az országgyűlési választások helyi szavazatszámláló hizottságainak
tagjai tettek esküt.

- 3-án “Minden sziiletendő gyermeknek ültessiiizk egy fát” program keretében a Liget Madarak
háza mögötti területeiz 122 db fa került eliiltetésre a 2013—baiz született mezó’berényi
gyermekek és szüleik tiszteletére. Hosszú évek óta nem volt ilyen magas születési szám
Városunkban. Az eseményen képviseltette magát a Gemenc Erdő és Vadgazdálkodási Zrt. is,
akik a facsemnetéket adomnányozták. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Dr. Csarnai Judit a
Békési Járási Hivatal vezetóje, valamint Dr. Farkas László, a Hivatal vezető-helyettese.

- 4-én Szabó Lászlóval a Közútkezelő Kht. Békéscsabai kirendeltségének osztályvezetőjével
megtekintettük a városba bevezető utakat, annak érdekében, hogy a “Városunkban térfigyelő
kamerarendszer működik” feliratú táblákat hova lehet kihelyezni.

- 5-én került megrendezésre a “Nagyanyáink sütötték” program a Művelődési Házban. A
Szlovákszervezet és önkormányzat által a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal
elindított rendezvényen az idén összesen 50 süteménnyel neveztek a mezőberényiek.

- 8-án Borgula Pétert-el Kondoroson jártunk, ahol a “Belvízelvezetés az élhetőbb településekért”
projekt konzorciumi megbeszélésén vettünk részt. Szó esett a pótmunkák ütemezéséről.
amelynek közbeszereztetése még mindíg csak folyamatban van.

- Ezen a napon Hivatalomban egyeztettünk az evangélikus egyház általános iskolát érintő
elképzeléseinek iskolára gyakorolt hatásáról az Emberi Erőforrások Minisztériumának
tanácsosával, valamint az KLIK országos igazgatóságának szakernberével. A megbeszélésen
részt vettek KLIK Békés Járási Tankerületének vezetője Kiss Eszter és Balogh Lajos
munkatárs, valamint Öreg István az Általános Iskola főigazgatója. Az önkormányzat részéről
Szekeres Józsefné alpolgármester és Ko ösi Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
kapcsolódott be a tárgyalásokba.

- Szintén ezen a napon Kardos Lászlónéval munkaerőközvetítés lehetőségéről tárgyaltam. A
megbeszélést követően meghirdetésre került egy felvételi teszt írás. amely eredményességétől
függően a Henkel Körösladányi gyárában lehetséges felvétel, munkahely.

- 9-én a Közgép képviselőjével egveztettiimik a vasúti építkezésizez szükséges szállítási
útz’onalairól. A kis terhelést bíró utakon tervezett “iii-es” gépjármű rgalmizat sem
engedélyeztiik, ezzel az önkormányzati utakat kívánjuk védeni ci mnegromigálódástól. Igy két



rövidebb Útszakasz kivételével kizárólag ci Közútkezeló’ Kht. üzeineltetésében lévő utakoii
közlekedhetnek a vasúti munkálatok kivitelzó’i. (46-os, 47-es főközlekedési utak, Vasút utca,
Szabó Arpád utca, Szarvasi Út ci szállítási útvonal, illetve az önkormányzat kezelésében lévő
utak köziil a Szarvasi úttól ci volt II. sz. téglagyár bejáratáig vezető korábban megerősített
szakasz, valamint ci Gyonzai Út kiilteriileti szakaszán a Téglagyári gödrökhöz vezető fild Út.)
Az engedélyben előírásra került a munkálatok befejezését követő helyreállítási kötelezettség.
Természetesen Segíteni kívánjuk a vasúti rekonstrukció, benne az állomás felújítási mnumikáit,
de ennek ellenére kérjük a lakosságot, hogy amennyiben azt tapasztczlják, hogy az ih fel nem
sorolt utakon, utcákon látják közlekedni ci épító’ket, azt jelezzék a Polgármesteri Hivatalban,
lehetőleg ci gépjármű rendszámnát i tartalmazó fénykép, vagy mnozgóképflvétellel.

— Ezen a napon a Műveló’clési Ház színháztermnében lakossági Járomra került sor. A •Jőrunzot
azért hívtam össze, mert időszerűnek tartottam az evangélikus egyház általános iskolát érintő
elképzeléseiről tájékoztatnia a lakosságot. A tájékoztatás föltétlenül sziikséges volt ahhoz,
hogy ci szülők véleményét kérlzessük az önkormányzat későbbi állájóglalásának
kialakításához. Hangsúlyozni szeretném, hogy a kérdésben az önkormányzatnak semmilyen
döntési jogköre nincs, az ingatlanokat érintő kérdésekben véleményezési joga i’an

— 10-én Kmetykó János városi főépítésszel folytattam megbeszélést a város rendezési tervének
felü lv izsgálatáról.

Ezen a napon a Békés Manifeszt képviselőjével tárgyaltam a helyi szemétszállítást érintő
kérdésekről, lomtalanítás időpontjáról. zöld hulkidék elszállításának, befogadásának
kérdéseiről.

— II-én érkezett meg ci Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály által
február 17-2] között lefolytatott hcztósági ellenőrzésről késziilt jegyzőkönyv. A helyszíni
ellenőrzés ci tánzogató szolgálat, az idősek otthona, idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőreizclszeres házi segítségnyújtás szociális ellátások
teriileteire terjedt ki. Az ellenőrzést követően ci testület elé kerül két, térítési
clíjmegállczpítással kcipcsolatos javaslat. Egyéb dolgot a jegyzőkönyvben nem jeleztek, amely
további intézkedést tenne sziikségessé.

Ezen a napon Savolt Zoltán a NEA Békés megyei kirendeltségének munkatársával a kulturális
közfoglalkoztatás tapasztalatairól kérdezett. Megítélésem szerint ez program lényegesen
eredményesebb. mint téli közfoglalkoztatási program volt! Az intézményeknél,
civilszervezeteknél foglalkoztatott emberek komoly Segítséget jelentettek a feladatok
el végzésében.

14-én a KLIK, az általános iskola és az egyház képviselőivel egyeztettük annak a kérdőívnek
a tartalmát, melyben az óvodás és általános iskolás szülők véleményét kérjük ki az egyház
elképzeléseiről. A kérdőívek kiküldésére csak 22-én kerülhetett sor, mivel az általános iskolás
szülők címjegyzékét csak közvetlenül az ünnep előtt 18-án kaptuk meg.

Ezemz ci napon érkezett értesítés az Emberi Eróforrások Minisziériumából, hogy Mezőberény
Város Önkormányzata az Orlai Petrics Somna Muzeális Gyűjtemmiény infrastrukturális
fejlesztésére 1.000.000,- Ft támogatást nyert.

14-én Virág Jánosné Zsuzsika nénit, majd 22-én Bojtár Józsejhé Lidia nénit köszöntöttük 90.
sziiletésnapjci alkalmából. Szíiletésiuipjuk cilkalomból adtuk Út Orbán Viktor mizimziszterelmzök Úr
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emléklapját, vciianzint a város nevében egy ajénlékcsomagot. Ezúton isjó egészséget és derűs
éveket kívánunk nekik.

t5-én a Kálmán Fürdő szennyvízelvezetési átalakítás munkáinak műszaki átadására került sor.

Ezen a napon Békésen a Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt. Ezt követően
Bélmegyeren Dán Márton polgármester úrral az orvosi ügyelet kérdéseiről folytattam
egyeztetést.

Szintén ezen a napon került ellenőrzésre a Strat közmunkaprogram április 1-vel
indult/folytatódó mezőgazdasági programjának ellenőrzése. Az ellenőrzés során az
adminisztrációs munkát - kinevezések, munkaköri leírások, jelenléti ívek, munkanaplók
vezetését - ellenőrizték, valamint a helyszíneken tekintették meg a munkavégzést. Az
ellenőrzés nem állapított meg lényeges hiányosságot. Néhány pontosítást javasoltak a
munkaköri leírásokban, illetve a munkanaplók vezetésében.

— 15-én ci mc’ntőállomást érintő e—mail érkezett, melyet itt idézem.
“Tisztelt Polgármester Ur!
Telefoizon lefólytatott megbeszélésünk alapján az alábbiakról tájékoztatom.
Az elmúlt leveleinben foglalrakhoz képest jelentősebb változások nincsenek, az építészeti
tervek közbeszerzése lezajlott, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás van
folycunatbwz.
A korábban levélben említett lakossági fórum és alapkó’letétel azonban egy késó’bhi
időpontban kerülne megtartásra, melyre vonatkozóan várjuk ci Tisztelt Polgármester Ur
javaslatát.
Üdvözlettel: dr. Gyarmati István projektiroda vezető/eszközbeszerzési czlprojekt’ezető”
Tehát az előző testületi ülésen idézett, határidőket is tartalmazó levélt követő érdeklődéseinre
közölték, hogy mégsem lesz áprilisban alapkőletétel.

16-án sajnálatos esemény miatt jártam testvérvárosunkhan Gútán. Előző héten elhunyt Varga
László önkormányzati képviselő, akinek a temetése ezen a napon volt. Varga Lászlónak
Mezőberényben nagyon sok ismerőse, barátja volt, az ő nevükben is helyeztük el Szekeres
Józsefné alpolgármester asszonnyal a koszorút a sírján.

17-én a megye futás résztvevőit fogadtam a Berény Szálló előtt, akik 7 napos program
keretében ezen a napon jártak városunkban. Mezőberényből sokan követték hosszabb,
rövidebb távon a futókat.

— 18-án kaptuk a hivatalos értesítést, hogy a városháza előtti hősi emlékmű és környezete
felújítására benyújtott pálvá:uíiinkat ci ijzaxiinális 5.000.000, — Ft-os tániogatásbaiz
részesítették.

23-án jegyző úrral a Békési Kistérség Társulási Tanács ülésén vettünk részt, amely keretében
a 2013 évi zárszámadást és a kistérségi iroda beszámolóját fogadtuk el.

24-én a geotermikus rendszerhez építendő gázmotorok ügyében folytattunk megbeszélést. A
megbeszélés eredményeként ígéretet kaptunk arra, hogy záros határidőn belül konkrét
ajánlatot juttatnak el az önkormányzat számára.



Ezen a napon keriilt soira az általános iskolában az Intézményi Tanács ülése, amely az iskola
átszervezés kérdéseivel foglalkozott. Az átszervezés adminisztratív kérdéseket érint, amelyek
az iskola állami fenntartásába vétel alkalmával kimaradtak az alapító okiratból. Tehát ennek
a véleményezésnek semmi köze nem volt az egyház iskolát is érintő elképzeléseihez.

Mezőberény, 2014. április 25.

Siklósi István
polgármester
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