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1. számú napirend

TÁJÉKOZTATÓ A LEGUTÓBBI KÉPVISELŐ TESTÜLETI
ŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAK FONTOSABB
ESEMÉNYEIRŐL TÁRGYALÁSAIRÓL
(A képviselő testület 2019. január 29-n tartandó ülésére)

Tisztelt Képviselő testület!
A legutóbbi, - 2018. december 11-i képviselő testületi ülés óta az alábbi
fontosabb, a képviselő testület és a nyilvánosság tájékoztatására érdemes
események, tárgyalások történtek:
1. 2018. december 13-n személyes egyeztetést tartottunk a
Projektfelügyelet Kft. képviselőivel a folyamatban lévő TOP előkészítések
(tervezés,
engedélyezés)
aktuális
helyzetéről,
szolgáltatásaik
teljesítéseinek egyre aggasztóbb késedelméről, azok mielőbbi
feloldásáról.
2. 2018. december 14-n a Polgármesteri Hivatalban a TOP – 5.2.1. projekt
„Támogató Csoport” ülése került megtartásra.
3. 2018. december 14-n délután az EU. Mobilitás hét záró konferenciáján,
értékelésén
vettem
részt
Budapesten.
A
rendezvényen
Önkormányzatunk nevében átvettem a részvételünket kiemelten
elismerő oklevelet. Javaslom, hogy a EU. Mobilitás hét 2019. évi
rendezvényein ismét vegyünk részt. Nevezésünket és a részvételünket
segítő pályázatra igényünket minél előbb adjuk be. Javaslom, hogy
alakuljon „szervező bizottság”, amelynek felállításával és vezetésével
bízzuk meg Farkas Gyula és Nagy Attila Képviselő Urakat.
4. 2018. december 18-n délután „rendkívüli” Képviselő testület került
összehívásra és megtartásra.

5. 2018. december 19-n délelőtt az Idősek Klubjában megtartásra került
Karácsonyi ünnepségen vettem részt, ahol köszöntöttem a Klub
látogatóit és dolgozóit.
6. 2018. december 19-n 11. órától a TOP-5.3.1. projekt megvalósítását, a
legfontosabb feladatok megoldását egyeztettük a Polgármesteri
Hivatalban a konzorcium tagjaival.
7. 2018. december 19-n délután az Idősek Otthonában rendezett
Karácsonyi ünnepségen vettem részt, ahol köszöntöttem az Intézmény
lakóit és munkavállalóit.
8. 2018. december 22-n a Mozgáskorlátozottak Egyesülete által rendezett
Karácsonyi ünnepségen vettem részt. Az ünnepségen köszöntöttem a
megjelenteket, megköszöntem egész éves munkájukat nyújtott
segítségüket.
9. 2018. december hónapjában színvonalas rendezvényeken, ünnepségeken
emlékeztünk meg az Adventről és annak négy vasárnapjáról. Ezúton is
köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki minden résztvevőnek és
szervezőnek. Külön elismerést és köszönetet érdemel: a Schéner Mihály
Általános Iskola, a Varázserdő Óvoda, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete
a helyi Egyházak, a Művelődési Ház, a Civil Kerekasztal, akik mindent
megtettek a méltó és emelkedett hangulatú adventi hangulat,
színvonalas rendezvények érdekében Medgyesegyházán és Bánkúton.
10. 2018. december 18-n értesültünk arról, hogy a Belügyminisztérium
Simonka György országgyűlési Képviselő javaslatára és közbenjárására
közel
12 000 000
Ft.
rendkívüli
támogatásban részesítette
Me4dgyesegyháza Önkormányzatán. A jelentős támogatás át is lett
utalva bankszámlánkra.
11. 2018. december végén az Ipari Park létesítéséhez elengedhetetlen
27 000 000 Ft.„földvédelmi járulék” megfizetéséhez igényelt hitel
felvételéhez nélkülözhetetlen Kormányengedély megszületett. A
Kormányengedélynek köszönhetően 2018. december 27-n a Békés
Megyei Kormányhivatal számlájára befizettük a „földvédelmi járulékot”.
A Kormányengedélyt Simonka György országgyűlési Képviselő javaslatára
és közbenjárására kaptuk meg.

12. 2019. január 6-n este Szegeden Dr. Kiss – Rigó László Szeged - csanádi
Püspök Úr meghívására Vízkereszt napja alkalmából tartott hagyományos
hangversenyen, majd az azt követő fogadáson vettem részt.
13. 2019. január 09-n reggel rendkívüli Képviselő testületi ülés kerül
összehívásra majd megtartásra.
14. 2019. január 10-n délelőtt Mezőkovácsházán a Polgármesteri Hivatalban
a TOP – 5.2.1. jelű „Foglalkoztatási Paktum Dél-békésben” elnevezésű
projekt konzorciumi egyeztetésén vettem részt.
15. Rendszeresen heti egy alkalommal, továbbá szükség szerint egyeztetjük
a kivitelezés állását és minőségét az Egészségügyi Központ felújítása és a
Varázserdő Óvoda tornaszoba építése során. Az egyeztetésen, helyszíni
bejáráson részt vesznek az Intézmények vezetői is. A Kivitelező
folyamatosan kikéri az adott Intézményekben dolgozók véleményét.
16. 2019. január 15-n Mezőkovácsházán részt vettem az EFOP-3.9.2. a
„Komplex humánkapacitás fejlesztése a Mezőkovácsházi Járásban”
elnevezésű projekt egyeztetésén.
17. 2019. január 16-n a Pénzügyi vezető részvételével, a Schéner Mihály
Általános Iskola Igazgatójával és Igazgató helyettesével egyeztettük a
tanulók térítési díjának beszedésének és a díjbefizetés ellenőrzésének
megoldandó kérdéseit.
18. 2019. január 17-n Orosházán a Dél-békési- és az Orosházi Kistérségi
Társulás együttes ülésén vettem részt. Az ülésen több napirend mellett
tájékoztatók hangzottak el a Magyar Falu Programról, a rövidesen
kiírásra kerülő pályázatokról, a szükséges előkészületekről.
19. 2019. január 23-n egyeztetést tartottunk a Gyulai Közüzemi Nonprofit
Kft. vezetőivel, amelyen számos kérdés került megtárgyalásra, többek
között a Szennyvízcsatorna-beruházás IV. ütemének kivitelezési
problémái, a garanciális problémák, hibák elhárítása, az indikátorok
teljesítésének kérdései. Az Ivóvízminőség-javító beruházás Újkígyósi
műszaki tartalmának, súlyos problémájának mielőbbi megoldása és
annak lehetőségei.
20. 2019. január 24-n a Polgármesteri Hivatalban találkoztam és a projekt
teljesítése tárgyában, és egyeztettem a TOP – 5 – 3 -1 számú a „Helyi
identitás erősítése..” elnevezésű projekt konzorciumának tagjaival. Ezen
az egyeztetésen elhárultak a projekt-menedzseri, és a projekt pénzügyi

vezetői feladatainak ellátásának akadályai. A közeljövőben várhatóan
még ebben a hónapban megszületnek a projekt megvalósításáról szóló
helyi képviselő testületi határozatok.
21. 2019. január 26-n részt vettem a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
által a Civilek Házában rendezett ünnepi rendezvényen, bálon.
Köszöntöttem a rendezvényen a megjelenteket és méltattam a szlovák
közösség Medgyesegyháza fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő és
elévülhetetlen érdemeit.
22. 2019. január 26-n részt vettem az Országos Román Nemzetiségi
Önkormányzat Gyulán tartott hagyományos bálján.

Tisztelt Képviselő testület!
Kérem, hogy a tájékoztató tanulmányozása után tegyenek fel kérdéseket,
majd a válaszokat és a kiegészítéseket követően vegyék azt tudomásul.
Medgyesegyháza, 2019. január 27-n
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

