
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére

(előző beszámoló 2015. március 30-i ülésre készült)

- Március 27-29-c közöti került lebonyolításra két, nagy hagyományokkal rendelkező program
az általános iskolában. 26. alkalommal került megrendezésre a Molnár Miklós nemzetközi
kosárlabda torna, valamint 15. alkalommal a szintén nemzetközi matematika verseny. A
szlovákiai és németországi vendégekkel folytatott megbeszélések alapján a vendégek jól
érezték magukat, s a folytatás mellett szóltak, jelezve az idei évben történő visszahívások
szándékát is.

- 30-án Békésen Izsó Gábor polgármester úrral az Intelihom Kit informatikai hálózat
használati j avaslatáról tárgyaltunk.

- Ezen a napon érkezett meg (‘sákberény polgármesterének meghívója a Berériy utónevű
települések idei találkozójára. A program május 30-án kerül lehonyolításra.

- 31-én előbb Koloh Zsolttal a Csaba Berényi Gépgyártó ügyvezetőjével tárgyaltam a május 1-
2-i programokról, majd Marovka Ferenccel a Téglagyár munkás felvételi lehetőségeiről
egyeztettünk.

- Ezen a napon köszönJ/e vél érkezett Bötsch Ádám vállalkozólól, akinek az önkormányzat
2014. decemberében adott visszatérítendő támogatási az általa elnyeri pályázat
előfinanszírozásához. Levelében leírta, hogy nagy Segítséget jelentett számára a támogatás, s
azt is közölte, hogy a támogatási visszafizette az önkormányzat számlájára.

- Ezen a napon érkezett meg Mike Münzing polgármester úr meghívója a münzingeni tűzoltók
június 18-21-e közötti, inegalakulásuk 150. évfordulójára rendezett megemlékezésre. A
meghívó a mezőberényi önkéntes tűzoltóknak is szól.

- Ezen a napon otthonában köszöntöttük Barna Gézáné Zsuzsika nénit, április 21-én’pedig
Varga Gábor bácsit 90. születés napja alkalmából. A szokásoknak megfelelően a köszöntés
alkalmából adtam át Orbán Viktor miniszterelnök Úr által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és további békés, boldog éveket
kívánunk Zsuzsika néninek és Gábor bácsinak.

- Még ezen a napon kiosztásra kerültek az öngondoskodó háztáji program keretében a vetőmag
csomagok. A csomagok vetőburgonyát. vöröshagyma magot, fokhagymát, borsót, sárgarépa
vetőmagot és babot tartalmaztak. Összesen 59-en éltek a lehetőséggel.

- Április 1-én kaptuk a KLIK-től az értesítést, hogy az előző napi testületi ülésen a KLIK
kérésére sürgősséggel tárgyalt, általános iskolai kollégiumot érintő intézményátszervezés
megindítását - ‘az átadással járó feladatok nagyságára tekintettel”- felfüggeszti.

- 2-án Ártándon járta, ahol a kistérségi informatikai hálózat kihasználásáról, fogyasztók
bekapcsolásáról tárgyaltunk a település polgármesterével. A Nagyvárad közeléig megépült
vezetékre folyamatosan érkeznek igények, s szeretnénk a lehető legszélesebb körben
“értékesíteni” a rendszer nyújtotta lehetőségeket.



— hzen a napon Savolt Zoltánnal a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársával lölytatunk
megbeszélést a május 9-én Mezőherényhen megrendezésre kerülő Megyei Nemzetiségi Nap
programjáról. A megbeszélésen részt vettek a mezőherényi németek és szlovákok képviselői
Is.

- 7-én Békésesahán egy Gútai művész kiállítását nyitották meg, amelyen városunk
képviseletében Szekeres Józseíné alpolgármester. Körösi Mihály a I lumánügyi Bizottság
elnöke és Mertz Judit kulturális referens vett részt.

- Ezen a napon Sándorfalván jártam György Zoltánnál. az Aquaplusz kfl. irodáján. A
geotermikus rendszer működtetéséről tárgyaltunk.

- 9-én a Közszolgáltató Intézmény gazdálkodási feladatainak átvételéről tárgyaltunk a
Hivatalban.

- Ezen a napon Matuska Zoltán igazgató-helyettes úrnál jártam Békéscsabán a
Katasztrófavédelem Megyei Igazgatóságán. A geotermikus fűtési rendszer kitermelő és
visszasaj Loló kutak használhatóságának hatósági feltételeiről egyeztettünk.

- 10-én (település menedzseri képzés keretében Budapesten tartózkodtam) Bodnár Péterrel a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkárával tárgyaltam az augusztus 21 -ére
tervezett sportnapról, melynek az idei évben a kosárlabda lesz a központi témája.
Mezőberényben az idén 50. éve honosította meg a sportágat Molnár Miklós.

- Ezen a napon az EMIR rendszeren keresztül kaptunk értesítést a Luther téri iskolaépület
energetikai felújítására benyújtott pályázatunk forráshiány miatti elutasításáról. A döntéssel
szemben jogszabály adta lehetőséggel élve kifogást emeltünk, mert a pályázatok értékeléséről
- Pl. elért pontszámok - hivatalos értesítést nem kaptunk. Közel 400 beérkezett pályázatból
információink szerint 40 körüli került támogatásra a rendelkezésre álló 5 milliárd Ft forrásból.

- 13-án lanfölyami képzésről történi tájékoztatás ésjelentkeztetés. A képzést az Országos Roma
Önkormányzat támogatásával szervezik. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson nagyon sokat tett
Burai Eva a helyi roma nemzetiségi önkormányzat tagja.

- Ezen a napon az összevont óvodák pedagógusaival rendkívüli nevelő testületi ülésen vettem
részt. Az ülést az én kezdeményezésemre hívta össze az óvodavezető. Az ülésen a vezető
váltás körül kialakult néhány kérdés került napirendre.

- Szintén ezen a napon kaptuk meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) leveleit,
amelyben véleményezésre kérték a képviseló’-testületet a Pet’fi utca 17-19. sz. épület és a
benne található ingóságok átadásáról. Korábbról voltak információink az Evangélikus
Egyház iskolaindítási, pontosabban a Gimnázium 1-8 évfolyammal való bó’vítési szándékáról,
melyhez a véleményezés tárgyát képező’ ingatlant szeretnék használni. Azonban legnagyobb
meglepetésünkre a másik levélben a Református Egyház épületátvételi szándékának
véleményezése szerepelt, amiró’l semmilyen előzetes infoiinuciókkal nem bírtunk. Tehát
valami olyat kellett véleményezni, aminek a részletit nem ismerjük Es meggyőződésem, hogy
nem is az épület kérdése a legfontosabb, hanem az, hogy mi lesz a gyermekeinkkel!!!

- 14-én a Kistérségi Társulási Tanács ülésén vettem rész Békésen. ahol a tavalyi év
zárszámadása volt a fő napirend.
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Ezen a napon kerüli sor a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.,, Minden születendő
gyermeknek üliessünk egy fát” programja keretében az előző évben született gyermekek és
szüleik tiszteletér szervezett faültetésre. Az elmúlt esztendőben 76 mezőherényi újszülött Jött
világra, így április 14-én a Hosszú-tónál, a Tópari Vendéglő mögötti területen ünnepélyes
keretek között ennyi fát ültettek el ajelenlévők. Műsort adtak a Tópari Tagóvoda kicsinyei.

Még ezen a napon részt vettem a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, ahol a
többek között a háromnyelvű táblákról is Szó esett.

15-én Dankó Béla országgyűlési képviselő szervezésében, (sepreghy Nándor
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár tartott a gazdasági élet
szereplői számára tájékoztatót a Városházán arról, hogy a 2014-2020-as európai uniós
fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztési operatív programban (GJNOP,) milyen
támogatásokra nyílik majd lehetőség. Az eseményt követő beszélgetésen Dankó Béla képviselő
úr ígéretei tett, hogy hamarosan Mezőberényben 15 fogadó órát tart.

Ezen a napon gyér érdeklődés mellett közmeghallgatásra került sor a belterületi égetés
szabályairól. Minden fórumon kihangsúlyozzuk, hogy az önkormányzat csak a belterületi
égetést szahályozhatja.

Szintén ezen a napon rendkívüli testületi ülés keretében véleményeztük a KLIK kérésére az
épületátadás kérdését. Igazából nem véleményezésre került sor, hanem az alábbi nyilatkozat
került megfogalmazásra:

1. Az önkormányzat az ingatlan és az épületben lévő ingóságok tekintetében jelenleg
nincs döntéshozó helyzetben. Ervényes, határozatlan idejű HASZNA LA TI
SZERZODES-e van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK, a
szerződésben KIK-ként jelölve) 2013. január 29-i aláírási dátummal, s az, a
szerződésfelmondásáról nem, csak megszűnéséről rendelkezik annak 30. pontjában.
Ennek értelmében az önkormányzat csak akkor rendelkezhet az ingatlan és az
ingóságok felett, ha “az állami köznevelési feladat ellátása az körül írt ingatlanban
megszűnik”.

2. A két egyház szándéknyilatkozatáról egyidőben küldött értesítést a KLIK, de a
szándék mögötti részleteket nem ismerjük. A szándéknyilatkozatot tartalmazó egyházi
levelek másolatát sem az egyházak, sem a KLIK nem küldte meg az önkormányzat
részére. 2014-ben az Evangélikus Egyházzal e témában folytatott egyeztetések
alapján feltételezzük, hogy 2015-ben is az akkor ismertetett elvek mentén kívánna
iskolát indítani Mezőberényben. A Református Egyház elképzeléseinek részleteiről
semmilyen hivatalos információval nem bírunk.

3. Az önkormányzat 164/2014. (IV 28.) sz. határozatában - a szülők körében végzett
anonim kérdó’íves felmérés eredményének ismeretében - kinyilvánította, hogy “elvben
támogathatónak tartja egy egyházi iskola indítását a városban.” Ezt a nyilatkozatát
továbbra isfenntartja.

16-án került sor a épületátadás iskolai szervezetek által történő véleményezésére. Előbb a
Diákönkormányzat, ezt követően az alkalmazotti közösség, majd az Iskolaszék és az
Intézményi Tanács, ü! a Szülői Szervezet ülésére került sor. Valamennyi ülésen részt
vettem, de azokról a vélemény megfogalmazása és niegszavazása idejére kiküldtek, mintha
zárt üléseken, titkos döntések születnének. Az üléseken egyébként nyílt szavazással hoztak
határozatokat. Ugy ítélem meg, hogy amíg az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan
átadásáról bármilyen formában véleményezés, vagy döntés fogalmazódik meg, a tulajdonos
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hivatalos képviselője, - amely tulajdonos nem mellesleg az ingatlan! üzemelteti - jogosan kéri
a részvétel lehetőségét ezeken az összejöveteleken. (Természetesen tanócskozási és szavazati
Jog nélkül.) Az Intézményi Tanács ülésén végig rész vettem, mivel annak delegált tagja
vagyok.

Időközben a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta az átadást. Minimum /ircsaság,
hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértési Joga - értelmezhetjük vékjognak is - van,
míg az épület tulajdonosát csak kötelezettséget nem keletkeztető véleményezési jog illeti meg.

17-én előbb az AlfZ1dvíz Zrt. közgyűlésén vettem részt, ahol a Zrt. ilaptőkéjének
leszállításáról döntött a grémium, majd helyben a Kábel Tv-nek adtam interjút az iskola körüli
kérdésekről, valamint a 1ő utcai járda íelújítási munkák megkezdéséről.

Ezen a napon a Piaccsarnok elektromos rendszerének felülvizsgálatáról egyeztettem a Rovill
Kft. képviselőivel.

18-án az Orlai Petries Soma Kulturális Központban tartották meg a 111. I lázisütemény
Versenyt. A megmérettetésre Összesen 33 háziasszony nevezett négy kategóriában
nagymama süteménye, krémes, Sós és egyéb —. Míg a zsűri dolgozott, addig az érdeklődők
sütési hernutatót tekinthettek meg, megnézhették hogyan készül a hagyományos rétes, a hájas
tészla. a tepertős pogácsa és a perec. Köszönet a szervezőknek és a munkájukat adó
háziasszonyoknak értékőrző tevékenységükért.

20-án tartotta ülését a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, amelyen ifj. Mezei
Tibor elnöki megbízásáról lemondott. Az új elnök megválasztására április 28-án kerül sor.

21-én a májusi testületi ülés napirendjére kerülő Közlekedési koncepcióról folytatunk
megbeszélést a Hivatalban.

Ezen a napon kerültek bontásra az óvodavezetői állásra meghirdetett pályázatra beérkezett
anyagok. Határidőre egy érvényes pályázat érkezett, amelyet a megbízott intézményvezető
Kovács Annamária adott be.

22-én megbeszélést folytattam Wagner Mártonnal a Mezőberényi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével, Rau Mihállyal a Német Hagyományápoló Szervezet vezetőségi
tagjával, valamint Cservenák Jánossal a Mezó’herényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével, Borgula Györgynével a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnökével a három
nyelvű táblák kihelyezéséről. A megbeszélés eredményeként megállapodtunk, hogy a város
háromnemzetiségű voltát gesztusértékűen képviselő táblák szövege A magyarnyelvű szövegek
a következők lesznek: Városháza, Művelődési Ház, Könyvtár, Múzeum. A megnevezéseket
2015. április 30-ig a két nemzetiség nyelvén is megfogalmazzák. A Nefelejcs Tagóvodára
magyar és szlovák nyelvűfelirat kerül. A táblák nagyságát a szöveghez igazítva ]OOx5Ocm-es
méretben, anyagát a városháza falán található közterület nevét jelző táblával azonos
minőségben határoztuk meg. A betűtípusokat a nemzetiségek képviselői afentebb már említett
dátumig adják meg. A költségviselést három egyenlő részben vállalják afelek

Ezen a napon a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) soros ülésén vettem részt Békésen.

23-án Kovács Anriamáriával az összevont óvodák vezetőjével folytattam megbeszélést az
óvodai beiratkozásokiól. A névsorok végleges egyeztetése előtt beíratott gyermekek száma 67
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IZ. (201 4—ben a teljes heiratkozási létszám 64 IZ volt.) A 2015. szeptember I -től induló

óvodai csoportok számáról a májusi testületi ülésen kell döntenie a képviselő-testületnek.

Nagyszerű hírek érkeztek a kiekhox diákolimpia országos döntőjéró’l. Jól szerepeltek a

mezó’herényi általános iskola /hiíalJaj. Eredményeik:
Light-coantact. Kadei 1 korosztály. 32 kg: 2. Hujdu Roland 37 kg: 3. Solymosi Norbert

65 kg: 3. 1-Jalász Enikő,
Kadet 2 kcs. Lányok. 65 kg: 3. Halász Enikő,
Point Fighiing. Gyermek kes. Fiúk. 25 kg: 3. Guti Sándor.
A versenyzőknek és flkészítőiknek gratulálunk az eredményekhez.

Mezőherény, 2015. április 23.

Siklósi István
polgármester
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