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rÁlÉrozrnró n LEGuTóBBI KÉpvtsELő TEsTüLETI

űt_És órn rlrrlT lDőszAK FoNTosABB
EsEM ÉNyEl RőL TÁRGyALÁsnl nÓl
(A képviselő testület 2016. április 26-n tartandó ülésére)

Tisztelt Képviselő testület!

A legutóbbi képviselő testületi ü|és óta az alábbi fontosabb, a képviselő
testület és a nyilvánosság tájékoztatására érdemes események, tárgyalások

történtek:

1. 2016. március 31-n megbeszélést folytattam Béni Attila Járási

Hivatalvezetó Úrral, a Járási Hivatal Medgyesegyházi kirendeltségének a

Polgármesteri Hivatalban történő elhelyezésének részleteiről. A

Kirendeltség beköltözött a Polgármesteri Hivatalba, ahol a korábbinál
jobb feltételek mellett végezhetik munkájukat, és az ügyfelek számára is

kedvezőbbek a feltételek.

2, 201,6. április 01-n Medgyesegyházára látogatott Mondi Miklós Zoltán Úr a

MÁV. Zrt. Területi lgazgatója és munkatársai. Látogatása során

megtekintettük a Vasútállomást és környékét és áttekintettük a jövőbeli

együttműködés különböző területeit, lehetőségeit. Így az Állomás

tisztántartása mellett, a volt Állatfelhajtó elbontását, új, biztonságos

gyalogátkelőhely létesítését, Bánkúton esőbeálló kialakítását, a

Vasútállomás és a pálya felújítását, a kikerülő ágyazati anyagok

önkormányzati hasznosítását.

3. 2016. április 01-n a Polgármesteri Hivatalban áttekintettük az lpari Park

pály ázat a ktu á l is ké rd éseit, megold a nd ó fela data it.

4. 2016. április 05-n a Polgármesteri Hivatalba hívtam össze a Dél-békési

lvóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás soros ülését, ahol



megjelentek az érintettek, a kivitelezők, mérnök-műszaki ellenőr, tag

önkormányzatok, jelenlegi üzemeltető és a Hivatal munkatársai.

Áttekintettük az aktuális, rendezetlen ügyeket, így a fennálló

kötbérigényünk teljesítésének kérdését is.

5. 2016. április 05-n a Polgármesteri Hivatalba egyeztetésre hívtam a
Medgyesegyházi Szennyvízcsatornázás lV. ütemében érintetteket, ahol

igyekeztünk megoldást keresni az üzemeltetés során felmerült
kérdésekre, problémákra.

6. 201,6. április 06-n, az lpari Park pályázathoz elengedhetetlen, a képviselő

testü let álta l jóvá hagyott tá rsaság a la pítás részleteinek megtá rgya lásá ra

hívtuk az érintetteket és megállapodtunk a kötelezettségek

teljesítésében, azok idejében,

7, 2016. április 07-n a,.Calendula Terv" lfjusági programjának előkészítését

végző munkacsoport ülésén, annak munkájában vettem részt.

8. 2016. április 08-n a Dél-békési Kistérség soros ülésén vettem részt

Mezőkovácsházán, ahol megvitatásra kerültek a következők: a Calendula

Terv, a Calendula Szövetség alapításának aktuális feladatai,, a Társulás

költségvetésének módosítása, a Társulás működési területén a közutak

állapota. Az ülésen részt vett Virág Mihály a Magyar Közút Kht. területi
lgazgatója.

9. 2076. április 09-n a ,,Megyefutás" helyi eseményein vettem részt. A
futókat számos helyi diák, tanuló és sportoló fogadta, majd kísérte el a

következő állomásig Kétegyházáig. A helyi események lebonyolítását

Farkas Gyula képviselő Úr, bizottsági Elnök és munkatársai segítették,

10.2Ot6. április 12-n rendeztük meg a ,,Felvidékről kitelepítettek

emléknapjának helyi megemlékezését. A rendezvényen részt vett és

beszédet is mondott Horváth Árpád Gúta polgármestere. Ezúton is
köszönetemet fejezem ki azoknak, akik az ünnepi műsor

megvalósításában részt vettek és ezzel emelték a rendezvény

színvonalát.

71,.2Ot6. április 13-n reggel rendkívüli képviselő testületi ülés került

összehívásra, illetve megtartásra.



12.2Ot6.április ].3-n délután az Önkormányzat és a tvtÁV. Zrt. között

,,Együttműködési Megállapodás" került megkötésre, amelyet előzőleg
jóváhagyott a Képviselő testület,

13.2Ot6. április 14-n a Művelődési Házban az orosházi Művészeti Alapiskola

által tartott és szervezett ünnepi gálaműsoron vettem részt, ahol

köszöntöttem a résztvevőket és a megjelenteket.

t4.2Ot6. április 16-n kerül megrendezésre az l. Szlovák Bál, amelyen részt

vettem és köszöntöttem a megjelenteket és méltattam a medgyesi

szlovákok munkáját, közösségi érdemeit.

15.2016. április 19-n a helyi Civil Kerekasztal ülésén vettem részt,

köszöntöttem a megjelenteket. Az ülés napirendje, a közeljövőben

megrendezésre kerülő közösségi rendezvényeken való részvétel volt.

!6.2016. április 20-n az lpari Park tervezőjével műszaki vonatkozású előzetes

egyeztetéseket ta rtottu n k a Polgá rmesteri H ivatalba n,

t7.2016. április 21-n a rUÁV. Zrt. képviselőjével egyeztettük a közeljövőben

sorra kerülő volt Állatfelhajtó elbontását, annak technológiáját.

Tisztelt Képvise!ő testület!

Kérem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket,

hallgassák meg a válaszokat és kiegészítéseket, majd vegyék tudomásul azt.

Medgyesegyh áza, 20!6.április 22,n

Nagy Béla


