
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

(legutóbbi testületi ülés 2014. február 24.)

Február 25-én Gyomaendrődön Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője vett
részt a szunyoggyérítésre létrehozott konzorcium ülésén, ahol az idei év feladatairól,
finanszírozási kérdéseiről volt Szó.

Ugyan ebben az időben Békéscsabán az ivóvíz-rninőségjavÍtó program társulási
megbeszélésén vettem részt, ahol adminisztratív intézkedésekről hallhattunk.

Ezen a napon az általános iskolában Intézményi Tanácsi ülésen vettünk részt Ko ösi
Mihállyal. Az ülésen tájékoztatót hallgattunk meg az iskola első féléves munkájáról.

Még ezen a napon lakossági fórumot tartottam a Művelődési Házban az orvosi ügyelet
kérdéseiről.

Szintén ezen a napon kaptam a mentőállomásról a következő szövegű tájékoztató levelet Dr.
Gyarmati István projekt iroda vezetőtől:
“Tisztelt Polgármester Ur!
Telefonon történt megbeszélésünk alapján az alábbiakról tájékoztatom.
Az Országos Mentó’szolgálat három, az Európai Unió által támogatott kiemelt projekt
keretében (TIOP 2.2.1,, Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés”; és a TJOP 2.3.4 és KMOP
4.3.3. MIR-ÍVÍR tükörprojektek) nagyszabású fejlesztéseket hajt Végre az ország egész
területén, melyben hálózatbővítésként Mezőberény mentőállomás építése is szerepel.
TJOP 2.2.1 projekt jelen állása: A TIOP 2.2.1 projekt pályázati kiírásának megfelelően csak
olyan mgatlanon valósulhat meg fejlesztés, mely a Magyar Allam tulajdonában és az
Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében van. Önkormányzatuk támogatásának
köszönhetó’en eme pályázati feltételt teljesíteni tudtuk, így lehetó’vé vált a támogatási
szerződés megkötése, mely biztosítja a beruházás fedezetét.
Terveink szerint sajtónyilvános esemény keretében 2014 áprilisában ünnepélyes alapkő
letételre kerülne sor, azt megelőzően pedig lakossági fórum keretében tájékoztatnánk a
mezőberényi lakosokat a fejlesztésekről.
Ezzel kapcsolatosan március folyamán keresnénkfel a Tisztelt Polgármester Urat.
Az Új mentőállomás várhatóan: 2014. augusztus 30-ig, a projekt végén kerül átadásra.
Ezzel párhuzamosan folyik a projekt többi ‘‘részelemeinek’’ beszerzése (mentőautók,
orvostechnikai eszközök és oktatási eszközök). Ezeken ci területeken a beszerzés az építészeti
numkálatokhoz ütemezetten igazodik.
Me:őberénv mentőálloniásrci, az épiilet átadásakor két Új, felszerelt B típusú 12 órás, és 24
órás szolgálati idejű mnentőgépkocsi kerül. A mentőgépkocsik mellett a megyében egy
nzentőorvosi kocsit (MOK) is szolgálatba állítunk, ezzel az ún. „ randevú elv” megyén be/uh

kitemjestése válik lehetővé.
A „ randevú elv” lehetővé teszi, hogy a mentőorvosok mozgékonyabb járművekkel a
korábbihoz képest több rászorulóhoz eljussanak. A helyszíni ellátást, állapotstabilizálást
követően a gyógyintézetbe szállítást már alacsonyabb kompetencia-szintű mentőegységgel is
biztosítani lehet. A megyében sor kerül a MOK szolgálatJltételeinek megteremtésére.”

26-án Ladányi Zoltán békési renclőrkapitánnyal és Jakusovszki Zoltán mezőberényi
őrsparancsnokkal egyeztettem az általam felajánlott, betöréshez kapcsolódó nyomra vezetői



díjrói. Még két alkalonunal egyeztettünk, mire 19—én niagánszámláinról átutalliattaiii a
rendőrség számlájára a 100.000,— nyoniravezetői díjat a decemberi betörés feklerítését
segítendő, ezzel hivatalossá vált a felajánkís és a inédiákban is megjelenhetett.

Ezen a napon állampolgári esküté[elre került sor.

Még ezen a napon Barna Márton képviselőúr társaságában Kolob Zsolttal a Csaba-Berény
gépgyúrró ügyvezetőjével egyeztettiink a május 1-2-i programokról.

— 27—én Szarvason jártam, ahol átadásra került az új szennyvíztisztító telep.

28-án a KLIKK-el korábban - közel egy éve - véglegesített üzemeltetési szerződés hivatalos,
ügyvédi cl lenjegyzéses aláírására került sor a Hivatalban.

Ezen a napon az Interambulance Zrt. képviselőivel egyeztettünk az orvosi ügyelet kérdéseiről,
beszéltük át a szerződés feltételeit, illetve egyeztettünk az árt-ól.

Március 1-én 25 évvel ezelőtti várossá nyilvánításra emlékeztünk “Az értékek őrzője, a
hagyományok ápolója’ szlogen szellemében. Az ebből az alkalomhól rendezett konferenciára
legfontosabb célja, hogy a múlt megbecsülése mellett irányokat jelezzen számunkra, és
városunk jövőbeni lehetőségeit villantsa fel a nagyvilággal össze[üggésben. Az előadásokat
Dankó Béla köszöntője előzte meg, melyben beszélt Kondoros várossá válásának lépéseiről.
A közigazgatás jövőjéről tartott előadást dr. Vii-ág Rudolf a Közigazgatási és Igazságügyi
rninisztéi:ium területi államigazgatás fejlesztésével és a fővárosi és megyei kormúnyhivatalok
vagyonkezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos.
Ezt követte Körösi Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, helytörténész,
Mezőherény várossá válásáról mondott beszéde.
A konferencia további részében, öt témában Mezőberényhez kötődő előadók következtek:
Dr. Chrappán Magdolna a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézet, intézetigazgató
docense „Az oktatás, mint ci helyi közösségek megtartó ereje,, címmel tartott előadást.
„Mezőberény városépítészeti lehetőségei”-ről Sík-Behán Erika a Békés Megyei
Onkormányzatjelenleg GYED-en lévő munkatársa tartott előadást.
Rajnai Tamást, az Uniqa Bank Kijevi munkatársa a gazdaság kérdésein túl fontos kérdéseket
osztott meg velünk és a kijevi események kapcsán első sorban a nyitottságra hívta fel
figyel mü nket minden téren.
A „Fenntartható mezőgazdaság”-ról tartott előadást Reményi Mihály, aki jelenleg a
Válogatott Bionom Termékek Kft-nél dolgozik, s emellett kertészeti témákban előadásokat
tart, publikál.
Utolsó előadóként Rékasi Tibor „Srnart City — az okos város és a technológia „címmel tartott
előadást. Róla kevesebben tLldják berényi kötődését. A Magyar Telekom vállalati
szolgáltatások vezérigazgató-helyettese és a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója
Mezőberényben végezte középiskolai tanulmányait a első kéttanítási nyelvű évfolyamban.

— 3-án ci ReJu-,iiátiis Szeretetott/ionbcin az ottizozi lakó körében, az ott/zoli dolgozóivcil és Román
János tiszteletes úrral közösen köszöntöttiik 100. sziiletésnapja alkalmából Csernyi Pali
bácsit. Ez a/kciloniból adtuk át nekik Orbán Viktor miniszterelnök ár emléklapját, valcunint a
város nevében egy cijándékcsomagot. Ritka jubileum az övé, amely alkalmából ezúton is jó
egészséget kívánunk nekik.
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— Ezen a izcipoii Budapesten ci AlOM1)clrkban vettünk részt tó!?!) inezőberénvivel ci málenkij
robotra elliiírcoltak emlékére kézített film ősbemniitatójcin. A bemutató előtt köszöntőt
mondtam.

- 4-én Machó Jánossal a Fába-Fém Kft. tulajdonosával egyeztettünk a május t-2-i
programokról.

- Ezen a napon Kondoroson a ‘Belvíelvezetés az élhetőbb településekért’ pwgram konzorciumi
megbeszélésén vettem részt, ahol a konzorciumi szerződés és a közbeszerzési szabályzat
módosításáról folyt egyeztetés. Ennek az egyeztetésnek következtében kerül sor a március 3 1-
i testületi ülésen a dokumentum módosítások megvitatására.

- 4-5-én az orvosi ügyelettel érintett települések - Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut,
Köröstarcsa, Murony - polgármestereivel hivatalukban egyeztettern.

— 6-án Kovács Gábor volt községi kertész több mint 50 db virginiai boróka fát adományozott a
város 25 éves évfordulójára. A csemnetéket ci Közszólgáltató Íntéznzénynek adta át és ci külső
labdarúgó pálya körül került elültetésre. Köszönjiik afelajánlást.

— Ezen a napon a Kinizsi úti ovisok csoportja járt a Hivatalban. Iroclámban fogadtam a
hivatallal ismerkedő kicsinyeket.

- Szintén ezen a napon egyeztettünk a Városháza előtti tér felújítására kiírt pályázat kapcsán
Szász Pál teuvezővel. Az egyeztetést követően még több pontosításra került sor, ezt követően
március 25-én a pályázat postai úton benyújtásra került.

— Március 6-án Prorok Jánosizé Ilonka nénit otthonában, 26-án Harsányi Mártonné Eszter
nénit ci Juhász Gyula utcai szociális otthonban köszöntöttük 90. sziiletésizapja alkalmából. Ez
alkalonzból adtuk cít nekik Orbán Viktor miniszterelnök Úr emlék/apját, valamint a város
nevében egy ajándékcsomagot. Ezúton isjó egészséget és derűs éveket kívánunk nekik.

- 7-én Lakiteleken jártam, ahol részt vettem azon a konferencián, amely a közmunka mellette a
polgárőrök munkáját is elemezte.

- Ezen a napon a Művelődési Házban a málenkij robotra elhurcoltak emlékére készített film
vidéki ősbemutatójára került sor.

- 8-án tavaszi szemétszedési akcióra került sor a városban és a Vésztői úton a hídig. Köszönet
mindazoknak, akik önkéntes munkával segítették a várost szebbé tenni, de az igazi az lenne,
ha nem kéne ilyen munkát végezni, mert mindenki ügyelne a tisztaságra, s nem dobná el
felelőtlenül az általa keletkeztetett szemetet.

- Ii-én Kmellár Zoltánnal folytattam megbeszélést. A megbeszélésen tájékoztatott az előző
héten Szegeden tett látogatásukról, amely keretében Kis-Rigó László Szeged-Csanádi
püspökkel folytattak tárgyalást a mezőberényi katolikus templomban végzendő munkákról.
Tájékoztattam Kmellár Urat, hogy az ökomenikus imahéten személyes megbeszélést
folytattam a püspök úrral, s azon további megbeszélésekről is szót ejtettünk a mezőberényi
templom és plébánia állapotát tekintve.

- Ezen ci napon Öreg István jőigazgató úrral az iskola egyházi átvételéről keringó’ szóbeszédet
vitattuk meg. Egvértebizűi’é vált, hogy egyikiinkizek sincs hivatalos iirJrmácija arról, hogy az

3



evangélikus egyhciz mit, inikortól és hog’cin tervez. icivílsOltUJ?? főigazgató úrnak, hogy ci

városban keringő inendemondákról fóltétleniil beszéljen a pedagógusokkal, röviden jelezze,
hogy senzinilyen hivatalos megkeresés niég nem érkezett. Azt az infonnációt adta, hogy
következő nap reggelén egy rövid tájékoztatóiz beszél a tantestületnek ci mi iizegbeszélésiinkről
is. A hozzáni visszaérkezett információ szerint erre ci tájékoztatóra délután került sor.

Megítélésem szerint az iskola kérdése sokkal bonyolultabb, mint akár az óvoda, akár a
gimnázium átadása volt, mert az önkormányzat már nem fenntartója az iskolának, csak az
üzemeltetés a kötelessége. Esetleges késólbi döntéseinkhez elsó’ sorban az egyház átvétellel
kapcsolatos pontos elképzeléseit, azt követómi a szüló7t erről alkotott véleményét és nem
utolsó sorban az állam nak mint fenntartómzak a szándékait kell megismernünk.
Ebben az iigyben is az a véleményem, amit a Luther utcai óvociával kapcsolatban 2010-11-
ben mondtam: amneirnyiben hivatalos megkeresés érkezik ki kell kérnünk ci szülők véleményét,
s annak fgyelemhe vételével szabad a képviselő-testületnek bármilyen — rá tartozó -

megdöntést hoz!? i.
Március 2 7-én hivatalos megkeresés ém-kezet az egyháztól az iskola átvételének szándékáról,
de az országos prezslitériumiz határozatában és ci kísérő levélben semmilyen részletet nem
közöltek a mit, mikor, hogyamz kérdéseiről. Szerettem volna erró’l egy szélesebb körű
tájékoztatást adni első sorbcin azoknak, cikik ci szülőkkel nap, mint nap közvetlenül találkozna,
tehát ci pedagógusoknak. E-ma ilhen kértemiz ci lehetőséget főigazgató úrtól és ci Békési Járási
KLIK vezetőjétől Kis Esztertől. Választ elektronikus útomz izemn kaptam tó’lük, telefonon
történt megheszélésünk alkalmával pedig elzárkóztak kérésenz teljesítésétől, arra hivatkozva,
hogy várjuk meg cm részleteket.
Időközben az országos iroda felé ci következő kérést kiildtemn el:

“Kérem Önöket, hogy lehetőségeik szerint még a mai napon adjanak tájékoztatást arról,
hogy ténylegesen az egész iskola átvételét kívánják-e megvalósítani miként az az Országos
prezsbitériwni határozatból kiolvasható, hogy elképzeléseiket mnikortól látják
megvalósíthatónak, valamint az Önök által tervezett eUárásrendről is tájékoztassanak.
Amennyiben nem a teljes tanuló létszámot kívánják átvenni, ágy mnilyen elvek alapján -

esetleg teljes emneltszintű képzésben résztvevó vagy nemzetiségi osztályokat - kívánják
átvenni a gyermekeket, milyen épületben, vagy épületekben tervezik az gimnáziumnhoz
integrálni tervezett tanulócsoportokat elhelyezni. Továbbá tájékoztassamiak minden olyan
dologról, amelyek ajelenlegi iskola míilcödését az Önök szándékai szerint érinthetik.
Mind ez azért is fontos lenne, mert a Városban minden féle pletykák terjednek, amelyek
eloszlatására, vagy megeróítésére csak azt követően van mód, amikor az Onök elképzeléseit
részleteiben is ismerjük.”

12-én a mezőőrökkel folytatunk egyeztetést különböző aktuális kérdésekben, többek között a
szolgálat átszervezéséről.

Ezen a napon I-Iavrán Andrással az EDF Démász Uzletkötőjével folytattam megbeszélést a
következő évi villamos energia beszerzésről.
Szintén ezen a napon jegyző úr társaságában Patócs Anikóval folytatunk megbeszélést a
TAMOP program keretében folytatott hivatali szervezetfejlesztési felmérés eredményéről.

13-án Szekeres JószeJzé alpolgármester asszonnyal és Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselővel
Budapesten jártunk, ahol Lestyán Goda János szobrász nzűvésszel egyeztettiink egy köztéri
szobo) pályázatra benyújtandó alkotásról. Az alkotástervezet “Mezőberény 25 éve város”
gondolat mentén készült. A művész elképzeléseit mnegismnerve az esti testiileti ülésen döntés
sziiletett a pályázat beadásáról, amelyhez szükséges dokumentumok beszerzése érdekében 1 7-
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éiz Újra Budapestre kellett menjek. A pályázat 1 7-én benyújtásra került. A tervezett köztéri
alkotás inakettjének fotói és egy látvá,zyterv ci VárOs honlapján megtalálható

14-én részt vettem a megyei önkormányzat ünnepségén, melynek házigazdája Doboz volt. A
dohoziak kitettek magukért, ritkán látható színvonalas műsort adtak.

Ezen a napon kerültek átadásra a vetőmagok az Öngondoskodó háztáji program-ban
résztvevő személyeknek, családoknak.

15-én Nemzeti Ünnepünk alkalmából színvonalas megemlékezés részesei lehettünk a
Művelődési Házban. Köszönet mindazoknak, akik megszervezték az ünnepséget.

Március 15-e alkalmából Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságiigyi ifliiiiszter
munkájuk elisineréseként miniszteri elismerő oklevelet adott át két mezó’berényinek, akik
munkájukat sajnos nem városumikhimn végzik. Dr. Onody Gyula íz Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója, és Erdei-Kiss Eva a KIM dolgozója vehette Út az oklevelet. Az
elismnerésekhez ezúton gratulálunk!

t9-én Sík Imrével a biztosító képviselőjével tárgyaltam a hatályos vagyonbiztosítási
szerződésünk aktualizálásáról. Az aktualizálást az tette különösen időszerűvé, hogy a
vagyonleltárunk elkészítése után több önkormányzati tulajdonhoz megemelkedett értéket
rendeltünk, illetve néhány vagyon elem kikerült a biztosítási körünkből, mások pedig
bekerülte. Az első számítások szerint egyenleg mutatkozik a növekedés és csökkenés között,

így a biztosítási összeg nem változik.

Ezen a napon telt látogatást Tóth László Békéscsabai futó nagykövet, aki a futás
népszerűsítése érdekében megyefutást szervez, melynek egyik állomása április 17-én
Mezőberényben lesz. A helyi szervezők részéről részt vett a találkozón Károlyi János.

Szintén ezen a napon tanúkihallgatáson vettem részt a mezőberényi rendőrőrsön a 2013
decemberi Mar(inovics utca 25 számú önkormányzati ingatlanba to tént betörés kapcsán.

20-án Szelekovszky Lászlóval folytatattam megbeszélést a Liget fásításáról.

Ezen a napon Békésen a járás települései egyeztető megbeszélést tartottak a TOP járásra jutó
2,2 milliárdos fejlesztési forrásának elosztásáról. Az összeg a következő 7 év terüleifjlesztési
forrása inak elosztását határozhatja meg. Sajnálatos, hogy a meghatározó jelentőségű
döntésekre nem áll rendelkezésre elégséges idó s nehézfelelős döntéseket hozni. A döntéseket

a képviselő-testületek felé tett korábbi ismertetések alapján kellett meghozni, így városunk

esetében a következőfejlesztések kerültek a beadancló anyagba:
Kerékpár Út felújítás Mezőherény és Köröstarcsa között
Napelemnes rendszer építése a Sportcsarnok és ci piaccsarnok tetejére
Széchenyi utcai orvosi rendelők akadály mnenetesítése
Puskin utcai szociális ott/ion komplexfejlesztése
Városközpont korszerűsítése (zöld teriiletek növelése, környezeti szennyezések csökentése)
Nemzetiségek háza projekt
A többi fejlesztési elképzelésünk mmcm kerülhetett be a listába, mert ebből a forrásból nem

tánzogatható, vagy a rendelkezésiimikre álló keretbe mzemn fért bele. A legfájóbb talán az, hogy a
Kálmán Fürclő ebből íz jnrrásból izem támogatható.
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— Szintén ezen U 11(11)011 a Családsegítő Petőf utcai épületében az évente megtartaizcló

Gyerinekvédelini Tanácskozáson vettem részt. Sok színű előadásokat, tájékoztatókat

hallhattunk a gyermekvédelem helyi kérdéseiről, amelyek a területen dolgozó szakemberek, az
ifjúság védelmi felelősök, a jelzőrendszer valamneirnyi tagjának iminkájáról szóltak, s j(51
tükrözték számnomizra, hogy imuzkakön kötelességükön túl is kiemelt Jgyelmizet fordítamiak
Mczóberé,zyln’,i (I gyermekvédelmi tevékenységre, odajigyelnek a J7atalokra. Ertékes,

példanzutató uz ci munka, amit és ahogy végeznek. Munkájukért köszönet illeti Őket!

21-én Szekeres Józse,hzé alJ)OlgármeSter asszonnyal Szegeden jártunk Kis-Rigó László Szeged
(‘sanódi egyházmegye püspökénél. A meghívást még az ökomemzikus imnahzétemi tett látogatása
alku imából tette püspök ár. A látogatáson a katolikus egyház niezőberényi ingatlanjainak
állapotáról beszélgettünk, mely keretében elmondta, hogy a közeljövőben műszaki

szakemizherekkel tesz látogatást városunkban, s mérik fel az állapotokat és tájékozódnak a
tennivalókról.

Ezen a napon főhajtással tisztelegtünk az I. világháború katonai áldozatai előtt, a világháborús
emlékműnél, majd ezt követően a ‘nagy háború’ hadieseményei, országos és helyi történések
című konferenciára került sor a Városháza Dísztermében. A háború emlékeí Mezőberényben
című kiállítás megnyitója a konferenciát követően OPSKK Muzeális Gyűjteményében volt. A
kongerencián előadást tartottak: Dr Pollmann Ferenc a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Intézete hadtörténésze, Siposné prof. dr.
Kecskeméthy Klára ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi
Kar; Műveleti Támogató Tanszék; Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport, egyetemi tanára,
Valamint Körösi Mihály, az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságnak elnöke,
hel ytörténész.

22-én a Mezőherényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem rész. A közgyűlés
értékelte az elmúlt év munkáját és elfogadta a 2014. évi munkatervet és költségvetést. A
közgyűlésen elmondtam, hogy a gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás, az utánpótlás
nevelés ereclményessége, a sikeres önálló beavatkozások, valamint a példamutató gazdálkodás
miatt az Egyesület munkáját kiválóra értékelem.

25-én a képzésben részt vett téli közfoglalkoztatottaknak tartottam eligazítást a következő
hónap, általuk elvégzendő legfontosabb munkáiról.

Ezen a napon került sorra Békéscsabán a Nemzeti Kulturális intézet szervezésében a megyei
értéktár bemutatkozására. A tanácskozáson több település mutatta be értékgyűjtő munkáját.
Mezőberény tekintetében én is ezt tettem.

26-án a Hivatalban tett látogatást Takács Győző keramikus, aki a Művelődési ház
lépcsőházában látható kerámiát készítette. Megbeszélésünkön ingyenes tervező munkát
ajánlott fel a város számára.
27-én az Autónornia Alapítvány képviselői jártak hivatalomban. A megbeszélésen egy bér és
járulékai tekintetében l00’7o-ban támogatott romareferens alkalmazásáról egyeztettiink, amely
eredményéről előreláthatóan két héten belül adnak tájékoztatást.

Ezen a napon az országgyűlési választások helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
eskütételére került sor.

6



28-,z lélelŐtt (ZZ (l(lóss(g(tv(Ulal(vsa1 érintett, (1 vólaszt(keriiletben tahílluztó 5000 Jőnél
1z(zg’obb telepiilések polgármesteri Mezőberé,z)’ben vették át az átvállalást dokumneiztáló
Bizoizvságle velet Dankó Bélától.

A: elmiUt hetekben az áramnszolgáltató gallvazást végeztetett a villamnos hálózat közvetlen
körmzye:etében lévő fákomz. A gallyazást szakszerűtlennek ítéltük, amit (IZ dramszolgáltatónak
jeletiink. Váijuk válaszukat.

Mezőbeiény, 2014. március 28.

Siklósi István
po1gárnes[e
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