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1. számú napirend 

TÁJÉKOZTATÓ A LEGUTÓBBI KÉPVISELŐ TESTÜLETI 
ŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAK FONTOSABB 

ESEMÉNYEIRŐL TÁRGYALÁSAIRÓL 
(A képviselő testület 2016. március 30-n tartandó ülésére) 

Tisztelt Képviselő testület! 

A legutóbbi képviselő testületi ülés óta az alábbi fontosabb, a képviselő 
testület és a nyilvánosság tájékoztatására érdemes események, tárgyalások 
történtek: 

1. 2016. február 26-n Mezőkovácsházán a Dél-békési Többcélú Kistérségi 
Társulás tartottan soros ülését, ahol beszámolók hangzottak el a 
kistérségi projektek, illetve a TOP. projektek előkészítésének állásáról. 

2. 2016. március 01-n a Polgármesteri Hivatalban dr. Kormányos László 
jegyzővel megbeszélést folytattunk a Gyulai Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Elnökével Egyesületük, valamint a Bánkúton működő 
csoport működéséről és kitűzött céljaikról. 

3. 2016. március 02-n a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést tartottunk a 
konyha üzemeltetésének aktuális problémáiról. Az egyeztetésen 
haladéktalan megoldását kértem a felmerült hiányosságokra. Az 
egyeztetésen a Junior Rt. részéről a konyha vezetője és a regionális 
vezető vett részt. 2014. április 14-n 13. órától csütörtökön a Junior Rt. 
cégvezetője lesz jelen a Polgármesteri Hivatalban, hogy válaszoljon a 
felmerülő kérdésekre, panaszokra. Kérem a képviselő testület tagjait, 
illetve  az intézmények vezetőit, hogy legyenek jelen az egyeztetésen. 

4. 2016. március 02-n a DÉMÁSZ. Rt. tájékoztatóján, egyeztetésén vettem 
részt Szegeden, ahol elhangzott, hogy a DÁMÁSZ Rt. a jövőben fejleszteni 
kívánja az önkormányzatokkal való együttműködését. A DÉMÁSZ. Rt. 

 



2016. március 01-től kiépítette a közvilágítási hálózat, illetve annak 
áramfogyasztásának mérési lehetőségét, amely jelentős előrelépés a 
korábbi pontatlan, vitatható fogyasztás elszámolásával kapcsolatban.  

5. 2016. március 02-n, Mezőkovácsházán tartotta soros, aktuális ülését a 
Kertészek Földje Leader Akciócsoport Egyesület. Az ülésén elfogadásra 
kerültek az Egyesület jövőbeli célkitűzései, a kiírásra kerülő pályázatok, 
amelyek felterjesztésre kerültek és jóváhagyásra várnak. A tervezett 
pályázatok várhatóan 2016. végén kerülnek kiírásra. 

6. 2016. március 04-n Pusztaottlakán széles körű egyeztetésre, vitára került 
sor, amelynek célja Dél-békés komplex fejlesztése, a fiatalok 
elvándorlásának megállítása. A rendezvényen részt vettem, ahol minden 
résztvevő kinyilvánította, hogy részt kíván venni a programban. 
Megkezdődött a programelemek, az egyes részterületek kidolgozása, a 
feladatok felosztása. 

7. 2016. március 6-n a Civilek Házában a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Szervezésében Nőnapi megemlékezésre került sor. A 
rendezvényen az Önkormányzatot dr. Kormányos László jegyző és Farkas 
Gyula önkormányzati képviselő, bizottsági elnök képviselte és 
köszöntötték a megjelent hölgyeket. 

8. 2016. március 07-n az Idősek Otthonában tartott „Lakógyűlésen” vettem 
részt,  dr.  Kormányos  László  jegyzővel  és  a  Gondozási  Központ  
vezetőjével, ahol válaszoltunk a felmerült kérdésekre. A Lakógyűlés után 
köszöntöttük a Nőnap alkalmából az Otthon hölgy lakóit. 

9. 2016, március 07-n Gyulán a Közüzemi Nonprofit Kft. vezetőivel tartott 
egyeztetésen vettem részt. Az egyeztetés célja, a Szennyvízcsatorna 
hálózat építés beruházása, valamint az Ivóvízminőség-javító Programmal 
kapcsolatban felmerült kérdések egyeztetése volt. 

10. 2016. március 08-n délelőtt az Idősek Napközijének hölgy tagjait 
köszöntöttem az Önkormányzat és Képviselő testület nevében Nőnap 
alkalmából. 

11. 2016. március 08-n délután a Művelődési Házban az Önkormányzat és 
Intézményeinek nő dolgozóit, a közmunkaprogram nő dolgozóit 



köszöntöttem az Önkormányzat és a Képviselő testület nevében a Nőnap 
alkalmából, majd ünnepi műsorra került sor. 

12. Március 11-n pénteken a helyi Katolikus Temetőben az 1848-49-s 
Forradalom- és Szabadságharc évfordulója alkalmából  tartott, ünnepi 
megemlékezésen vettem részt, ahol ünnepi beszédet mondtam, majd az 
ünnepi műsor után, jelenlévők elhelyezték a kegyelet és tisztelet virágait, 
koszorúit. 

13. 2016. március 15-n délután került sor az 1848-49-s Forradalom- és 
Szabadságharc évfordulója, Nemzeti Ünnepünk alkalmából tartott 
ünnepségre a Művelődési Házban. Az ünnepi műsort a Schéner Mihály 
Általános Iskola tanulói adták elő, majd ünnepi beszédet Dusik János 
önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke mondott. Az 
ünnepség után a Művelődési Ház falán elhelyezett emléktáblánál 
helyeztük el a megemlékezés virágait, koszorúit. Az Önkormányzat és a 
Képviselő testület nevében dr. Kormányos László jegyzővel koszorúztunk. 

14. 2016. március 17-n Gyulán a Gyulai Közüzemi és Nonprofit Kft. 
taggyűlésén vettem részt, ahol a jelenlegi ügyvezető, a jelenlévők 
egyhangú szavazataival, újabb 5 évre került megbízásra az ügyvezetői 
teendők ellátásával. 

15. 2016. március 21-n délután Medgyesbodzáson a Dél-békési Komplex 
Felzárkóztató Program (Calendula Terv) Ifjúsági Programjának előkészítő 
megbeszélésén vettem részt. 

16. 2016. március 23-n Mezőkovácsházán a Dél-békési Komplex 
felzárkóztató Program (Calendula Terv) nyilvános bemutatóján vettem 
részt. A Program hosszú távú fejlesztési lehetőséget kínál a legfontosabb 
területeken Dél-békés számára! 

17. 2016. március 25-n délelőtt tartotta Taggyűlését a Haladás Plusz Kft. A 
Taggyűlésen Önkormányzatunkat dr. Kormányos László jegyző képviselte. 

 

 



 

Tisztelt Képviselő testület! 

Kérem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket, 
hallgassák meg a válaszokat és kiegészítéseket, majd vegyék tudomásul azt. 

Medgyesegyháza, 2016. március 28-n 

Tisztelettel: 

dr. Nagy Béla György 

 

 

 

 

 


