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1. számú napirend 

TÁJÉKOZTATÓ A LEGUTÓBBI KÉPVISELŐ TESTÜLETI 

ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAK FONTOSABB 

ESEMÉNYEIRŐL TÁRGYALÁSAIRÓL 

(A képviselő testület 2018. június 26-n tartandó ülésére) 

Tisztelt Képviselő testület! 

A legutóbbi, - 2018. május 31-i képviselő testületi ülés óta az alábbi 

fontosabb, a képviselő testület és a nyilvánosság tájékoztatására érdemes 

események, tárgyalások történtek: 

1. 2018. május 31-n Mezőkovácsházán a Dél-Békési Jövőkép Kft. 

taggyűlésén vettem részt. A Taggyűlés a lemondott Molnár Zoltán helyett 

új ügyvezetőt választott. 

2. 2018. május 31-n a Mezőkovácsházán rendezett „Járási Esélyteremtő 

Fórumon” vettem részt. 

3. 2018. június 6-n a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést tartottunk a 

DÉMÁSZ Zrt. képviselőivel. Az egyeztetésen az Önkormányzat részéről 

kifogásaink sorát fogalmaztuk meg a Társaság szolgáltatási színvonalával 

kapcsolatban. Kifogásoltuk a gyakori és folyamatos üzemzavarokat, az 

elhúzódó hibaelhárításokat és még számos problémát vetettünk fel. A 

Társaság képviselői ígéretet tettek a szolgáltatási színvonal emelésére. 

4. 2018. június 6-n a Dél-Békési és az Orosházi Kistérség együttes ülést 

tartott, ahol megvitatásra kerültek a kialakult problémák, például a 

beígért tüzelőtámogatás végrehajtása, a Térségi Orvosi Ügyelet jövője, 

jövőbeli működésének lehetőségei, alternatívái. 

5. 2018. június 6-n Mezőkovácsházán a Dél-Békés Jövőjéért Egyesület 

Elnökségének, majd Közgyűlésének ülésén vettem részt. Beszámolók 

hangzottak el az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatban. 

6. 2018. június 14-n Orosháza Város Önkormányzata összehívta az Orosházi 

és Dél-Békési Kistérség Önkormányzatait, az Orvosi Ügyelet jövőbeli 

működése tárgyában tartott egyeztetésre. Az egyeztetésen nem merült 

 



fel olyan újabb működési modell, amely elnyerte volna a jelenlévő 

Önkormányzatok támogatását. További egyeztetéseket helyeztek 

kilátásba a meghívók. 

7. 2018. június 16-n a Schéner Mihály Általános Iskola Ballagási Ünnepségén 

vettem részt, ahol a Képviselő-testület nevében köszöntöttem a 

megjelenteket. 

8. 2018. június 21-n a Schéner Mihály Általános Iskola Tanévzáró 

ünnepségén vettem részt. 

9. 2018. június 22-n Szlovákiában Gútán a testvértelepülésünkön 

megtartott Európai Uniós Projektrendezvényen vettem részt dr. 

Kormányos László jegyzővel, Farkas Gyula és Nagy Attila képviselőkkel. A 

rendezvény során megtekintettünk egy dokumentumfilmet az „1947-s 

Magyar – Csehszlovák lakosságcseréről”, a kitelepítésről. A rendezvény 

után egyeztettük Horváth Árpád Gúta polgármesterével településeink 

idei még hátralévő rendezvényeit, önkormányzataink azon való 

részvételét. 

10.  2018. június 25-n Újkígyóson a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt, ahol egyeztettük az aktuális 

feladatokat, az Újkígyóson fennálló üzemzavar elhárításának pénzügyi 

lehetőségét, annak forrásait. 

11.  2018. június 25-n köszöntöttem otthonában a 90 éves Poszt Józsefnét. 

Átadtam Önkormányzatunk és Orbán Viktor Miniszterelnök elismerő 

oklevelét. 

12.  A fenti tájékoztató időszakában az aktuális és halaszthatatlan döntések 

meghozatala céljából két alkalommal tartottunk „rendkívüli” Képviselő-

testületi ülést. 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

Kérem, hogy a tájékoztató tanulmányozása után tegyenek fel kérdéseket, 

majd a válaszokat követően vegyék azt tudomásul. 

 

Medgyesegyháza, 2018. június 25-n 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Nagy Béla György 


