1. sz. Napirend
BESZÁMOLÓ A LEGUTÓBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAK FONTOSABB
ESEMÉNYEIRŐL, TÁRGYALÁSAIRÓL
(A Képviselő-testület 2010. június 29-én tartandó ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi – Bánkúton tartott – képviselő-testületi ülés óta az alábbi a képviselőtestület tájékoztatására érdemes események történtek:
1. 2010. MÁJUS 29-30-n 13. alkalommal került megrendezésre a Békéscsaba-AradBékéscsaba Szupermaraton. Az idei évben az útvonal 2. alkalommal érintette
Medgyesegyházát. A verseny szervezői, résztvevői elismeréssel nyilatkoztak a
MEDGYESEN átvezető szakaszon tapasztaltakról. Az egész verseny során itt volt a
legjobb a rendezés, előkészítés, és a szurkolók részvétele hozzáállása. A rendezők egy
Medgyesegyházánal oda ítélt díjjal is kifejezték elismerésüket. Minden tiszteletet és
elismerést megérdemelnek a medgyesegyházi indulók, résztvevők: a női kerékpáros
csapat versenyzői Sütő Mária, Dancsikné Mile Rita Almásiné, Verbai Éva, férfi
kerékpáros csapatunk tagjai, Almási Levente, Kardos Norbert, Nagy Attila, Uhrin
Tamás, Nagy Gergő, egyéni kerékpáros-versenyző aki „profik” versenyében indult,
FÉRFI VÁLTÓFUTÓ – MEDGYESEGYHÁZI SPÁRTA TAEKWON-DO csapat tagjai Molnár
József, Ifj. Verbai Zsolt, Kakuszi Zoltán, Tóth István, és Rusz István. Javaslom, hogy a
képviselő-testület a rendezésben, szervezésben résztvevőknek, valamint a
versenyben kiválóan szereplő medgyesegyházi csapatoknak és versenyzőknek
határozatban is fejezze ki elismerését és köszönetét.
2. 2010. május 29-én szombaton került megrendezésre az Óvoda hagyományos
BALLAGÁSI RENDEZVÉNYE.
3. Szakértőkkel és pályázat-készítőkkel az elmúlt hónapban több alkalommal tartottunk
tárgyalást a Polgármesteri Hivatalban a „MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSA
MEDGYESEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” tárgyban. A pályázati célokat a
képviselő-testület előző ülésén meghatározta, a jelenlegi fázisban kerül tisztázásra,
hogy különféle pályázati forrásokból összességében milyen támogatási intenzitásra
számíthatunk.
4. 2010. június 04-én Kétsopronyban került megrendezésre a hagyományos
POLGÁRMESTEREK LABDARUGÓ MÉRKŐZÉSE, TALÁKOZÓJA, amelyen részt vettem.
5. 2010. június 04.-én 16.00. órától került megrendezésre a Művelődési Házban, illetve
a Kossuth téren a TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS, ÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
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NAPJA. Ünnepi beszéddel emlékeztem a nemzetünk szempontjából tragikus
eseményre, majd ismertettem a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS melletti tanúságtételről
alkotott törvényt. Az ünnepség után a jelenlévők a Kossuth téri emlékműnél
elhelyezték a kegyelet, a megemlékezés virágait, koszorúit.
6. 2010. június 6-án a Családsegítő- és Gondozási Központ az Idősek Otthonában az idei
évben is megrendezte a hagyományos CSALÁDI NAPOT.
7. Az OROSHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI RT. vezetőjével több egyeztetést tartottunk a
dinnyetermesztésnél keletkezett hulladékfólia összegyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanítása tárgyában, amelynek eredményeképpen kedvező feltételekkel
lehetőség nyílt a fólia elszállítására, úgy hogy a program résztvevői szerény díj
ellenében elszállíttathatták az érdekkörükben keletkezett fóliát, úgy hogy az
átvételről hiteles igazolást is kaptak. A megállapodásnak megfelelően június 19-én
megtörtént a szolgáltatás igénylők által összegyűjtött fólia elszállítása.
8. Június 10-én a MEDGYESEGYHÁZI SE. Úszó Szakosztályának rendezvényén, versenyén
vettem részt.
9. Június 10-én a Pedagógus Nap alkalmából az Óvoda dolgozóinak rendezett ünnepi
rendezvényen vettem részt, ahol az Önkormányzat nevében köszöntöttem az aktív és
nyugdíjas óvónőket és segítőiket.
10. 2010. június 12.-én ünnepélyes keretek között került megrendezésre a Schéner
Mihály Nevelési és Oktatási Központ végzős tanulóinak BALLAGÁSÁRA. Az
ünnepségen köszöntöttem a ballagó diákokat és az esemény résztvevőit.
11. Június 15-én került megrendezésre a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási
Központban a hagyományos PEDAGÓGUS NAP, ahol köszöntöttem az ünnepelteket.
12. Június 22-én került megrendezésre a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
hagyományos tanévzáró ünnepségére, amelyen részt vettem és köszöntöttem a
tanulókat, hozzátartozóikat és a nevelő testület tagjait.
13. Június 23-án a ZÖLD KÉZ KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Közgyűlésén vettem részt.
Az ülés fő témája egy emlékmű létesítésének terve, annak egyeztetése volt.
14. Június 24-én a Békés megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén vettem részt.
15. Június 25.-én a Békés megyei Közgyűlés soros ülésén vettem részt.
16. Június 25-én ünnepélyes keretek között történt meg 25 diák számára az érettségi
bizonyítványok átadása a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központban. Ez az
esemény kiváló példája annak, hogy Medgyesegyháza Önkormányzatának, a Schéner
Mihály Nevelési és Oktatási Központnak és a nyírlugosi Bátori István Intézménynek
az együttműködésével megvalósult Medgyesegyházán középiskolai oktatás,
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amelynek köszönhetően 25 helyi illetve környékbeli fiatal esélyeit növelve az oktatást
követően sikeres érettségi vizsgát tett. Ezúton is elismerésemet fejezem ki a program
szervezőinek megvalósítóinak, különösen Zöld Lajos tagozatvezető Úrnak, akinek a
szervezésével irányításával valósult meg a program.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel kérem a beszámoló tanulmányozását, értékelését. Kérem, tegyenek fel
kérdéseket, majd a kérdésekre adott válasz után fogadják el a beszámolót.
Medgyesegyháza, 2010. június 26-án

Tisztelettel:

Dr. Nagy Béla polgármester
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