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1. számú napirend 

TÁJÉKOZTATÓ A LEGUTÓBBI KÉPVISELŐ TESTÜLETI 

ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAK FONTOSABB 

ESEMÉNYEIRŐL TÁRGYALÁSAIRÓL 

(A képviselő testület 2018. április 24-n tartandó ülésére) 

Tisztelt Képviselő testület! 

A legutóbbi, - 2018. március 27-i képviselő testületi ülés óta az alábbi 

fontosabb, a képviselő testület és a nyilvánosság tájékoztatására érdemes 

események, tárgyalások történtek: 

1. 2018. március 27-n a Schéner Mihály Általános Iskola által rendezett „I. 

Világháborús vetélkedőn” vettem részt. Elismerés illeti a résztvevők 

felkészültségét. 

2. 2018. április 3-n részt vettem a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Kirendeltségének (Mezőkovácsháza) épület-felújítás utáni ünnepélyes 

átadásán. 

3. 2018. április 3-n részt vettem a Dél-Békés Jövőjéért Egyesület 

Közgyűlésén. A Közgyűlésen tájékoztatók hangzottak el az eddigi 

eredményekről és a jövőbeli célkitűzésekről. 

4. 2018. április 5-n a Polgármesteri Hivatalban előttem, illetve 

jelenlétemben esküt tettek a 2018. évi Országgyűlési Képviselő választás 

helyi szavazatszámláló bizottságainak tagjai. 

5. 2018. április 6-n rendkívüli Képviselő testületi ülés került összehívásra a 

sürgősen megtárgyalásra kerülő kérdések megvitatása és határozatok 

hozatala céljából. 

6. 2018. április 6-n a Civilek Házában a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által tartott – tartós élelmiszereket tartalmazó – 

csomagosztáson vettem részt dr. Kormányos László jegyzővel és Dusik 

 



János bizottsági elnökkel. A csomagosztáson 78 rászoruló család részesült 

csomagban. 

7. 2018. április 6-n a Polgármesteri Hivatalban a TOP-s projektek 

közbeszerzéseinek előkészítéséről tartottunk egyeztetést a kiválasztott 

közbeszerzővel és a Békés megyei Önkormányzat projektmenedzsereivel. 

8. 2018. április 08-n a törvényes előírásoknak megfelelően 

Medgyesegyházán megtörténtek a 2018. évi Országgyűlési képviselő 

választások. Felkérem, dr. Kormányos László jegyzőt, hogy a választások 

lefolyásáról adjon részletes tájékoztatást. 

9. 2018. április 13-n rendkívüli képviselő testületi ülés került összehívásra, a 

sürgősen megtárgyalandó kérdések megvitatása és a szükséges 

határozatok meghozatala céljából. 

10.  2018. április 13-n Mezőkovácsházán a Polgármesteri Hivatalban a Dél-

békési Kistérség Közgyűlésére került sor, amelyen részt vettem. 

11.   2018. április 13-n Mezőkovácsházán az EFOP-1.5.3. – 16. jelű projekt 

egyeztető ülésén vettem részt, amelyben együttműködő partnerek Dél-

békés városai, így Medgyesegyháza is. 

12.  2018. április 14-n Medgyesegyházán a Hegedűs Vendéglőben a 

Medgyesegyházi SE. Közgyűlésén vettem részt. A Közgyűlésen 

beszámoltak 2017. évi tevékenységükről az Egyesület szakosztályai, majd 

az Egyesület Elnöksége is. A Közgyűlés végén az Egyesület elnöke 

bejelentette, hogy 2018. július 1-i hatállyal lemond elnöki tisztségéről, 

továbbá bejelentette, hogy az általa vezetett szakosztály kilép ez 

Egyesületből és új Egyesületet hoz létre. 

13.  2018. április 18-n a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Közgyűlésén vettem 

részt és képviseltem a Közgyűlésen a Képviselő testület által elfogadott 

határozatokat. 

14.  2018. április 18-n a Családsegítő és Gondozási Központban a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság a medgyesegyházi rászorulóknak 

csomagosztást tartott. 

15.  2018. április 18-n délután Medgyesegyházára érkezett az 5. Megyefutás 

mezőnye. Ezen alkalommal Farkas Gyula Igazgató Úrral fogadtuk és 

köszöntöttük a futókat. 

16.   2018. április 19.-n a Művelődési Ház, a Mentor Kft. és több karitatív 

szervezet a Megyefutás reggeli rajtja alkalmával egész napos sport- és 



egészségnapot tartott, a Művelődési Ház előtt. A nagysikerű 

rendezvényen részt vettek a helyi Schéner Mihály Általános Iskola 

tanulói, oktatói, a Varázserdő Óvoda óvodásai és dolgozói, valamint a 

megjelent fiatalok és felnőttek. Ezúton is köszönetemet és tiszteletemet 

fejezem ki a rendezvény szervezőinek és résztvevőinek. A rendezvény  

közben ismét elrajtolt Nagykamarás irányába a Megyefutás mezőnye és 

aktivistái. 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

Kérem, hogy a tájékoztató tanulmányozása után tegyenek fel kérdéseket,  

majd a válaszokat és a kiegészítéseket követően vegyék azt tudomásul. 

 

Medgyesegyháza, 2018. április 20-n 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Nagy Béla György 

 

 


