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Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete
2019. december 09‐i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a legutóbbi Képviselő‐testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről,
tárgyalásairól.

Tisztelt Képviselő‐testület!

1. november 28‐án a képviselő testületi kérésnek megfelelően egyeztetés folytattam Boros
Attilával a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt üzletág igazgatójával. Igazgató úr elmondta,
hogy az önkormányzat és a Prizma Junior Zrt közötti szerződés 5.5 pontjában foglaltak
szerinti fogyasztói árindex szerinti áremelést nem tudja elfogadni. Elmondta, hogy
kérésének alapja a kérelemben is részletezett áremelések. Az indoklásában leírta, hogy
egyébként, hogy a szolgáltató kiválasztási eljárás során alkalmazott a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) is található olyan esetre utalás amely alapján
eltérhetünk a fogyasztói árindex alapján történő emeléstől. Így ragaszkodik a minimum
10%‐os mértékű díj emeléshez.
2. november 29‐én Bánkúton részt vettem a Bánkúti fenyőünnepen. Ezen a rendezvényen
nagyon szívélyes hangulatot sikerült varázsolni a szervezőknek. Nagyon sokan vettek részt
a karácsonyi várakozások kezdetét szimbolizáló összejövetelen. Szülők‐gyermekek együtt
énekeltek karácsonyi dalokat. Felemelő élmény volt számomra az együtt töltött idő
minden pillanata.
3. november 30‐án az általános iskola szülői munkaközössége által szervezett nagyszabású
iskolabálnak adott helyett sportcsarnokunk. Köszöntöttem a megjelent szülőket,
vendégeket, pedagógusokat, gyermekeket. Az este hangulatát a pedagógusok, szülők által
összeállított színvonalas műsor tette fergetegessé. A rendezvény beleírta magát a
település lakosságának műsor naptárába mivel a sportcsarnok kapacitását teljes
mértékben kimerítette. A rendezvény jó példája az együtt, közösségben megvalósított
sikeres programok történetének.
4. december 1‐én az Adventi rendezvénysorozatunk első napján jól szerepelt településünk
közössége. A szervezők (Varga Márk és Futaki János képviselő úr) ötletességének és a
segítők végeláthatatlan türelmének, kézügyességének köszönhetően a Művelődési Ház
nagyterme, az aulája és az előtte lévő tér megtelt az az együtt ünneplésre vágyókkal. Azt
gondolom, hogy az általuk létrehozott esemény minta és példa értékű településünk lakói
számára, ami végre az összefogásról, a boldog és önfeledt ünnepvárásról szól. Hála és
köszönet minden segítőnek, rendezőnek, résztvevőnek a felejthetetlen élményért.
5. december 3‐án délelőtt felkeresett az OTP Dél‐Alföldi Régiójának ügyvezető igazgató‐
helyettese és Balogh Mária Békéscsabai fiókigazgatója. Olyan hírrel kerestek amely

meglepetésként ért és nagyon szíven ütött. Arról tájékoztattak előzetesen, hogy az OTP
Medgyesegyházi fiókját 2020 január 31‐én bezárják jövedelemezőségi okokra hivatkozva.
A tájékoztatás alkalmával jeleztem, hogy engem ez személy szerint mélyen felháborít és
mindent megmozgatunk annak érekében, hogy döntésüket megváltoztassák.
Medgyesegyházán és a környező településen élőknek joguk van ahhoz, hogy az ország
legnagyobb bankjának ügyfeleiként helyben szolgálják ki őket személyesen, ne
személytelenül egy másik településen vagy internetbankon keresztül.
6. december 3‐án délután a hivatal munkatársaival részt vettünk EFOP‐392‐16 projekt által
szervezett stresszkezelő tanfolyam nyitó előadásán.
7. december 4‐én a hivatal munkatársaival, Mitykó Mihállyal, Balázs Líviával a 2020‐as
közmunkaprogram irányvonalait tisztáztuk. Ezt követően történhet meg a részletek
kidolgozása.
8. december 4‐én megkezdődött a szociális tüzelő kijuttatása. Minden beérkezett igény
támogatva lett. 100 kérelmező kapott 6,5 q tüzelőt, 63 kérelmező méltányosságból kapott
4,5q tüzelőt. A beérkezett kérelmek vonatkozásában nem lett egy kérelem sem elutasítva.
9. december 5‐én a Megyei Védelmi bizottság tájékoztatásán vettem részt ahol megjelentek
és előadást tartottak rendvédelmi szervek munkatársai az egyes minősített esetek
(katasztrófa helyzet) esetén feladatokat ellátó szervek feladatairól.
10. december 5‐én tartotta ülését a Dél‐Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa is. Ezen
az ülésen Sütő Mária Márta alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunk. A
társulási ülésen az alakuló ülésen meghozott döntések SZMSZ‐n, társulási megállapodáson
történő átvezetéséről döntöttek. Továbbá döntés született a belső ellenőrzési terv
elfogadásáról, a tanács 2020 évi munkatervéről, külsős bizottsági tagok tisztelet díjáról.
11. december 6‐án az Ipari Park beruházás ügyvezetőivel tartottunk egyeztetést az aktuális
feladatokról, felmerült problémákról. Nagyon meghatározó kérdés volt, hogy a kivitelező
az építési munkákat a Rex‐Terra Kft által adott koordinátákra alapozva kezdte el. Azonban
a telekalakítási kérelmünk előzetes kimérési munkálatai közben kiderült, hogy a megadott
koordináták nem helyesek. Ennek következtében a már megépült kerítésrészt is vissza
kellett bontani és újra telepíteni. További probléma, hogy a tervezett telkek közművei is a
korábban használt koordináták alapján kerültek kiosztásra. Jelen esetben a kivitelező
jelezte, hogy az egyik telek esetében a közművek keresztezik a telekhatárt. Erre kell
megoldást találni, illetve azt az anomáliát szükséges még az önkormányzat és az Ipari Park
KFt részére megnyugtatóan tisztázni, hogy a beruházás záró mérföldköve 2020.06.28, de
kivitelezővel kötött szerződés szerint a beruházást csak 2020.11.13‐án kell befejeznie a
kivitelezőnek.
12. december 7‐én a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete által
szervezett advent váró rendezvényen vettem részt. A rendezvényen színvonalas műsorral
készültek a Duma Színház művészei. Köszönetemet fejeztem ki a településünk egyik
legaktívabb civil szervezetének vezetőjének és jelen lévő tagjainak az aktivitásukért, a
települési rendezvények színvonalának magas szintű segítéséért.

13. december 8‐án került megrendezésre az Adventi programsorozat 2. napjának eseményei.
Erről a napról is elmondható, hogy kellemes hangulatban segítette az ünnepekre
hangolódást. Délelőtt az Adventi futógálán is sokan vettek részt korosztálytól függetlenül.
Délután elkészült Medgyesegyháza kolbásza a jelenlévők segítségével melyet a Grimaszk
Színház zenés gyermekműsora és Fodor Gergő és Gofry zenés előadása után meg is
lehetett kóstolni. Közben Balogh Tibor adventista lelkész megáldotta a település adventi
koszorúját és kiállítás nyílt a régi idők játékaiból. A rendezvény ezen része számos esetben
torkollott történetek meséléséhez a jelenlévők gyerekkori eseményeinek újra éléséhez.
Köszönet mindenkinek az aktív részvételért.
Kérem Önöket tájékoztatóm megvitatását követő elfogadására.

Medgyesegyháza, 2019. december 09.

polgármester

