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Tárgy: Tájékoztató az október hónap fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól készült.

Tisztelt Képviselő‐testület!
Szeptember 29‐én részt vettem a Dél‐Békés Jövőkép Kft aktuális taggyűlésén. A taggyűlésen a
képviselő testületi felhatalmazásnak megfelelően képviseltem településünk álláspontját. A taggyűlés
határozatképessége úgy volt teljes (8 fő volt jelen), hogy Mezőkovácsháza város polgármestere mint
Mezőkovácsháza város (1 szavazat) és mint a Dél‐Békési Kistérség Többcélú társulása (7 szavazat)
képviseletében írta alá a jelenléti ívet.
‐
‐
‐
‐
‐

javításra kerültek a társaság beszámoló dokumentumai melyet a taggyűlés 14 igen, 1 nem, 1
tartózkodással elfogadtak
csődvédelemmel nem kíván élni a tagság (igen:0, nem: 8, tartózkodás: 8 (7+1)
az ügyvezető tájékoztatását elfogadta a taggyűlés
A FEB 10.04‐ig működik, mivel nem volt jelentkező FEB tagságra ezért nem lett új FEB választva
Nincs új ügyvezető, nem lett pályáztatva

Október 01‐én a Békés Megyei Kormányhivatalnál egyeztettünk a Megyei Főépítész asszonnyal, a
Építésügyi Osztály osztályvezetőjével, Béni Attilával a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi
Járási hivatal hivatalvezetőjével az iparai park beruházásunk megvalósításához szükséges HÉSZ
módosítás szükségességéről és annak megvalósítási részleteiről. Ezt követően a témában rendkívüli
testületi ülést tartottunk október 5‐én.
Október 02‐án egyeztetést tartottunk Futaki János képviselő úrral és Baukó Ildikó kommunikációs
munkatárssal a 2020‐as év adventi rendezvénnyel kapcsolatosan.
Október 05‐én rendkívüli testületi ülést tartottunk a településünk HÉSZ módosításának témájában.
Október 06‐án a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatójával és munkatáraival annak érdekében,
hogy az ipari park beruházásunk megvalósítása során milyen elvárások vannak az intézmény részéről
annak érdekében, hogy az Ipari Park Kft kifizetési kérelmei illetve változás bejelentései pozitív
elbírálásban részesüljenek.
Október 07‐én a TOP 531‐es projektünk szakmai vezetőjével egyeztettünk arról, hogy a tisztázódjon
végre, hogy a konzorciumi partnerek részéről ki kíván részt venni a projektben és akkor készítsük el a
Magyar Államkincstár elvárásának megfelelő dokumentumokat.
Október 07‐én a településünk konyháját üzemeltető Junior Zrt munkatársai nyilvános kóstoltatást
tartottak településünk iskolás és óvodás korú gyermekeink szülei részére. A kóstoltatás alkalmával
bemutatásra kerültek a jogszabályokban foglalt ízesítésű ételek. A kóstoltatáson kevés szülő jelent
meg, de viszont megállapodtunk abban, hogy a szülők betekinthetnek a konyha életébe.
Október 08‐án a MÁV munkatársaival bejárást tartottunk Bánkúton annak érdekében, hogy megoldást
találjunk a településrész Rózsa utcai lakók kérelmében foglalt útjavítási feladatok megoldására.

október 10‐én a Román Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi estjén vettem részt, köszöntöttem a
résztvevőket és sikereket kívántam a szervezet közösségépítő munkájához.
Október 13‐án a Közvill Zrt munkatársával egyeztettünk arról, hogy milyen módon valósítható meg
településünkön a közvilágítás korszerűsítése. A korszerűsítés a közvilágításban használt lámpatestek
korszerű led technológiásra történő cseréjére koncentrálódna. A tegnapi napon felszerelésre került
egy minta példány a Luther utca elején a parkoló melletti oszlopon.
Október 16‐án Mezőkovácsházán a Dél‐Békési Kistérség Többcélú Társulás területén működő orvosi
ügyelttel kapcsolatosan tartottak az érintett települések egyeztetést a kialakult helyzet kezelésére
vonatkozóan. Ebben a témában is rendkívüli testületi ülésen tájékoztattam a tisztelt Képviselő
Testületet illetve a mai napon is szerepel a tájékoztatók között.
Október 19‐én az adventi rendezvénysorozatról egyeztettünk a rendezvény fő szervezőivel.
Október 20‐án megtörtént a Batthyány utca végén megépített DIGI torony műszaki átadása.
Október 20‐án egyeztetést folytattam Cserkúti Andrással a Békés Megyei Közútkezelő új igazgatójával.
Az egyeztetés során megvizsgáltuk a településünk környezetében illetve a településen belül
szükségesnek ítélt utak javítási, felújítási munkáit. Leegyeztettük a Dózsa és a Deák Ferenc utca
kereszteződésében a balesetek megelőzése érdekében milyen módon lenne lehetséges egy kihajtást
segítő tükör felszerelését megoldani.
Október 21‐én rendkívüli testületi ülést tartottunk orvosi ügyelet kérdésében.
Október 21‐én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi ellenőrzést tartott
településünk polgármesteri hivatalában tűzvédelmi előírások betartásának témájában. Az ellenőrzés
során feltárt hibák javítása folyamatban van.
Október 22‐én az NKM kapcsolattartója tett bemutatkozó látogatást a polgármesteri hivatalban.
Révész Csaba elmondta, hogy milyen kérdésekben kereshetjük őt közvetlenül. A beszélgetés során
felmerült a villamos közműhálózat működtetése során közterületeken, védőtávolságok betartása
érdekében alkalmazott fák nyesésének módszertana. Kértem, hogy a munkálatok megkezdése során
miden esetben kérek a munkálatok megkezdése előtt értesítést a lakosság korrekt tájékoztatása
érdekében.
Október 23‐án megemlékezést tartottunk a Schéner Mihály Általános Iskola 8. osztályos diákjainak
műsorával az 1956‐os eseményekről. Az előadás után településünk közfoglalkoztatottjai által készített
koszorúkat helyeztünk el a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett táblánál.
Kérem Önöket tájékoztatóm megvitatását követő elfogadására.

Medgyesegyháza, 2020. október 26.

polgármester

