
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2015. március 30-i ülésére

(előző beszámoló 2015. február 23-i ülésre készült)

- Február 24-én Kisari Miklósnéval Tolnai Péternél a Megyei Önkormányzat alelnökénél

jártunk a Megyeházán. A mezőberényi németek közösségi ház kialakításával kapcsolatos

elképzeléseiről egyeztettünk.

- Ezen a napon Gajda Róbert kormánymegbízott úrnál jártam Békéscsahán. A szociális

feladatok járásboz kerülő részeinek március 1. határidej ével kapcsolatos kérdésekről

tájékoztatott. A megbeszélésen részt vett Dr. Csarnai Judit a Békési Járási Hivatal vezetője is.

Ezt követően kormánymegbízott úrral négyszemközti beszélgetésen néhány. politikai jellegű

aktuális kérdésről IS Szó esett.

- 25-én a “Belvízelvezetés az élhetőbb településekért” projekt konzorciumi ülésén vettünk részt

Kutas Ferenc beruházási előadóval Kondoroson. A projekt zárás előtti időszakának kérdéseit -

műszaki tartalom és kiFizetések - vitattuk meg.

- Ezen a napon a Fejlesztési Bank békéscsabai képviselőjével, Mészáros Gáborral folytattam

tárgyalást a Hivatalban. Konkrét együttműködés ajánlat híján ez a találkozás megmaradt a

beszélgetés szintjén.

- Még ezen a napon Bodoló Borbála a Közösségi Misszió területi vezetője járt hivatalomban.

Bemutatkozó látogatásán jeleztem, hogy minden mást megelőzve az önkormányzat

fenntartásában működtetett szociális szolgáltatások élveznek prioritást a város vezetése

számára.

- 26-án Budapesten jártam. A rendezési tervben már régóta szereplő, Kettős-Körös híd melletti

területre elképzelt kishajó-kikötő megvalósítási lehetőségeiről tárgyaltam. Sajnos az azóta

eltelt időben kapott információk alapján nem lesz módunk áprilisban pályázatot benyújtani a

megvalósításra. mert a pályázat csak meglévő, teherforgalmat lebonyolító kikötők felújítására

ad forrást.

- 27-én Szekeres Józsefné alpolgármester asszony képviselte városunkat az Alföldvíz Zrt.

közgyűlésén Békéscsabán.

- Ezen a napon a Megyeházán a TOP újabb tervezési egyeztetése zajlott, amelyen Kutas Ferenc

és Bereczki Ivett társaságában vettem rész. Sajnos konkrét információkkal nem gazdagodtunk

a megvalósításhoz rendelkezésre álló források elosztásáról, csak újabb tervezési sablon

használatának szükségességéről hallottunk. Az új sablon alkalmazásával határidőre

elkészítettük a szükséges módosításokat és megküldtük a Megyei Önkormányzati Hivatalnak.

- Szintén ezen a napon Békéscsabán egyeztettem Dankó Bélával körzetünk országgyűlési

képviselőjével a március 15-i üniepségről, valamint Mezőberény beadott, elbírálásra váró

pályázatairól.

- Március 02-án Szűcs Lászlóval. a RO-VILL Kft. tulajdonosával folytattam megbeszélést a

mezőberényi közvilágítás korszerűsítésének szakmai kérdéseiről.



Izcn a napon az abonyi polgármesterasszony delegáció kíséretében járt a I livatalban. A
geotermikus ltési rendszerünk tapasztalatairól érdeklődtek. Nem szépítve a dolgokat
beszéltem a rendszer árnyoldalairól is.

4-én a Városi Humánsegíló’ és Szociális Szolgálat, valamint a Városi Közszolgállakí
intézmény vezetójével egyeztettünk a államháziartásról szóló 2011. évi (‘X(’V törvény 2015.
január 1-én hatályos 10. ‚“ (4a) bekezdése okán kialakul! probléma megoldásáról. vagyis ci
100 fő alkalmazotti létszám alatti intézmények gazdasági önállóságának megszüntetési
kötelezetiségéró’l. A megbeszélésen Nagy Sándor a Közszolgáltató igazgatója jelezte, hogy
átadná a közéikezetési feladatokai a Humánsegítőnek. Ezzel a Humánsegílő létszáma elérné
az önálló gazdálkodás fltételéi jelentő szintet. A Közszolgáltató gazdálkodása - pénzügyi és
vagyoni - a Polgármesteri Hivatalhoz kerülne integrálásra. Az elképzelést és annak részletei
kidolgozását az ezen a napon megtartott rendkívüli testületi ülésen a képviselők egyhangúlag
hagyták jóvá.

Ezen a napon a városban járt a kikötő tervezéssel kapcsolatban Pazár Miklósné, akivel
megtekintettük a híd melletti esetleges helyszínt, valamint a köröstarcsai kikötőt is.

5-én reggel közel másfél órás megbeszélést folytatunk a volt Faipari ingatlanjait érintő eladási
és társasházi kérdésekről. A megbeszélésen kizárólag a társasházban érintett tulajdonosi
jogokat képviselő személyek voltak jelen. A Kolozsi Józseffel, Kovács Lajossal és Balta
Tamással 1lytatott tárgyalás eredményeként megegyeztünk több dologban is, amely
valamennyi fél érdekeinek figyelembe vételével jelenthet megoldást az ingatlan
tulajdonjogának pontosításában és az ingatlan használatában.

Ezen a napon Balogh János szakértővel folytattam megbeszélést a város közvilágításának
korszerűsítéséről.

Szintén ezen a napon került sor munkaterület átadására a leendő mentőállomás tekintetében.
A beruházást az OMSZ Jinanszírozza, s az építési terület is az övé, ezért az építkezéssel
kapcsolatban döntési joga és kötelezettsége az OMSZ-nek van. Információink szerint a
kivitelező egy budapesti székhelyű konzorcium, amely nem csak a mezőberényi, de a térségJen
épülő új ésfelújítandó mentőállomásokatfogja építeni. Információt a munkák megkezdéséről
nekünk nem adtak.

Még szintén ezen a napon Román János tiszteletes úrral folytattam beszélgetést a
szeptemberben induló Mezőberényi Talentum Református Ovoda kérdéseiről. Tiszteletes úr
tájékoztatott, hogy 2015 szeptember 1-én 1 csoporttal, maximum 25 fővel indítják az óvoda
működését, majd 2016 szeptember 1-től kívánják a második csoportot indítani. A két
csoportban összesen maximum 50 gyermeket fognak fogadni.

6-án és 7-én Budapesten településmenedzsment képzés első foglalkozásain vettem részt. Az
összesen 120 órás képzésen Kisvárda, Gyál és több más település polgármestereivel, valamint
a győri jegyzővel, Veszprém polgármesteri kabinetjének vezetőjével veszek részt.
Erdekesség. hogy egy budapesti civil szervezet képviselője is a részt vevők között van. Azóta
a második két napos foglalkozáson is túl vagyunk (március 20-2 1 .)‘ amely bizonyította a
képzés hasznosságát. hiszen Új információkat kapunk, s a kötetlen beszélgetésekben sok jó
ötletet. tanácsot is adunk egymásnak.
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7-én a BEOL-on megjelent írásból értesülheuünk róla, hogy a Berény Táncegyüttes Baracsi

Gergő Szugyiezki iv/jella „ Kalotaszegi román láncok” című koreográfiájával a Budapesti

MOM Kulturális Központban megrendezett Ifjúsági Antológián nagy sikert aratott.

Magyarország kulturális életének rangos eseménye a közel ötvenéves múltra visszatekintő és

évente mindössze egy alkalommal megrendezett Néptáncantológia. A bemutatón az idén az a

13 koreográfia szerepelt, melyet az előző évben megrendezett Néptáncfesziiválokon a szakmai

zsűri a legjobbak közzé sorolt.

9-én városunkban köszönthettük Dr. Kincses Elődöt, aki a 25 évvel ezelőtti marosvásárhelyi

történések aktív résztvevője volt. “A fehér januártól a fekete márciusig” dokumentum film

vetítése mellett érdekes és tanulságos történeteket mesélt az akkori eseményekről.

I O-én külön-külön tárgyaltam a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint a Városi

Közszolgáltató Intézmény vezetőjével az átszervezés intézményüket érintő gyakorlati

kérdéseiről.

Ezen a napon az esti órákban Halász Ferenc képviselő úrral az Ókertben a temető melletti

területek megközelíthetőségét és közvilágítási helyzetét tekintettük meg. Továbbra is kérdéses,

hogy milyen útvonalat preferálnának a lakosok a közlekedésre, ennek ellenére a temető

• sarkától a kövesútig terjedő lapokból álló járda álrakását március 23-án elkezdték a

közfoglalkoztatottak.

I 1-én Kovács Lajosné postamester asszormyal a temető melletti, az Ókerti lakosok jelentős

részét kiszolgáló postaláda áthelyezéséről tárgyaltunk. A posta hajlandóságot mutat arra, hogy

a postaládákat több helyszínen helyezzék el, egy részét ajelenlegitől eltérő helyre tegye át. Az

igények felmérésére az ott lakók véleményét kikérik, s annak ismeretében hoznak végleges

döntést. A lakosok szórólapos megkeresése megtörtént.

Ezen a napon a belvíz-elvezetési programról a műszaki ellenőr. valamint kivitelező

jelenlétében folyt egyeztetés a Városházán.

12-én újabb megbeszélést folytattam a közvilágítás korszerűsítése témában.

1 3-án részt vettem Nemzeti tinnepünk tiszteletére rendezett ünnepi Megyegyűlésen

Mezőkovácsházán.

14-én délelőtt a Kettőskútiak első alkalommal megrendezett találkozóján, majd az önkéntes

tűzoltók közgyűlésén jártam. A délután folyamán részt vettem az Ipartestület közgyűlésén is,

valamint az esti órákban az Országos szenior kosárlabda bajnokság eredményhirdetésén

köszöntöttem az ország minden részéből érkezett sportbarátokat.

15-én a hagyományos ünnepi megemlékezésre, és az ágazati elismerések átadására került sor

a Műveló’dési Házban, a Körös parti Petőji emlékinűnél pedig a BEM szervezésében történi

koszorúzás. Délután a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezésre elsó’ ízben megvalósított

“Eló’lánc”program keretében 15 órakor, mintegy 100-l2Ofő mondta el egyszerre - az ország

más településeihez hasonlóan - a Nemzeti dalt. Az ágazati elismeréseket 2015-ben a

következők vehették át. “Mezőberény neveléséért, oktatásáért” Matajsz János zenepedagógus,

“Mezőberény sportjáért” Leczkésiné Hőgye Katalin testnevelő, “Mezőberény kultúráért”

Debreczeni János népi iparnzűvész, a népművészet mestere, “Mezőberény egészségügyéérí,

szociális ellátásáért” Jámborné Nádházi Julianna gyógyszerész. “Mezó’berény vállalkozója”
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2015-ben a (zhu-Berényi Gépgyártó Kfi. lelt, az elismerést Koloh Zsolt a Kfi ügyvezető/e

vette át.

17-én Szabó (‘sihával a “Leg a láb” iskola érdekében történő miniszteri megkeresésről

egyeztettünk. Az iskola működési területén lévő települések polgármesterei levélben

fordulnak Balog Zoltán miniszter úrhoz egyedi támogatásért.

18-án a Vas-fa-ép Kft-től képviselő-testületi döntés alapján megvásárolt Békési úti

tömbhelsőben épült két lakás és a két garázs, valamint a tároló helyiség fizikálisan is átvételre

került. A használathavételi engedély kiadásának időpontja 2015. március 12.

Ezen a napon Havrán Andrással tárgyaltam a GDF Suez Zrt. szerződésének közös

megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Ezen a napon mezőherényi kamrák kincseivel ismerkedheitünk az Gr/aj Petrics Soma

Kulturális Központ és a Városi Nyugdíjas Klub által meghirdetett Bor-, kolbász-, lekvár-,

/)Qi(’l- és savanyúságverseny keretében. A Művelődési Házban vastag-. illetve

vékonykolhász kategóriában öt-öt, pogácsából hét, savanyúsághól 11, lekvárból 31, borból Öt

nevezés érkezett. Míg a zsűri dolgozott, az érdeklőknek műsort adott a Berényi Népdalkör, a

Kis-Berényke Táncegyüttes és a Szlovák Népdalkör. Komoly értéknek tartom, hogy Berényhen

megmaradtak a házias ízek.

23-án Békésen Izsó Gábor polgármester úrral a kistérségi informatikai hálózat működéséről

egyeztettünk, amely keretében új megrendelőknek teendő ajánlatról is szót ejtettünk.

24-én előbb az intézmények vezetőivel lárgyaltunk az intézmény átszervezés személyi

kérdéseiről. A megbeszélést követően a Polgármesteri Hivatalba jegyző úr társaságában a

Polgármesteri Hivatalhoz átvenni tervezett dolgozókkal folytattunk egyénenként megbeszélést.

A nap fblyamán az intézmények többi dolgozóját a helyszínen, munkahelyükön tájékoztattam

az átszervezésről. Sorrendben a közétkeztetési központban, az OPSKK-ban, a Hivatalban és a

Közszolgáltató intézményben jártam, s már az átszervezésben közvetlenül érintett dolgozók

neveit említve nyújtottam információkat az átszervezés okáról, mikéntjéről.

25-én Gyulán Görgényi Ernő polgármester úrral a két település együttműködési lehetőségeiről

folytattam megbeszélést. A találkozó alkalmával turisztikai-, valamint a húsiparhoz

kapcsolódó lehetőségekről esett szó.

26-án Szarvas Péter Békéscsaba megyei jogú város polgármestere fogadott hivatalában.

Településeink együttműködési lehetőségeiről. illetve a megyei településfejlesztési programról

(TOP) folytattunk megbeszélést.

Mezőberény, 2015. március 27.

Siklósi István
polgármester
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