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Az advent időszaka igazi
közösségek ünnepe Mezőberényben

Kedves Mezőberényiek,
Tisztelt Olvasók!
Szemerkélő eső, hangulatos fények, sétáló városlakók, halk karácsonyi zene, kézműves vásár,
adventi koszorú, betlehemi jászol
várta adventi vasárnapokon a
mezőberényieket. Jó volt látni,
hogy megindult az ünnepi készülődés, és mindig felbukkan valami új, apró csoda a városban, és
teszi szebbé, meghittebbé a várakozást. Oly természetes ma
már, hogy ezek a dolgok hozzátartoznak az ünnephez és kevésszer szólunk arról, hogy hogyan is
születtek ezek az ötletek. Büszke
vagyok, hogy városunk mindig
élen járt ezeknek az ötleteknek a
megvalósításában, és csak megköszönni lehet az ötletelőknek,
megvalósítóknak, és szeretettel
emlékezni, visszatekinteni.
13 évvel ezelőtt egy kirándulás
alkalmával a Mezőberényi Szlovákok Szervezete néhány tagja
egy ötletet hazahozva városunkban is megvalósította. Ez volt a
Berény Szálló előtti téren az adventi koszorú. Összefogás a történelmi egyházakkal, ünnepi
programok, készülődés, mézes

sütemény, meleg tea és mindez
ma már hozzátartozik a város életéhez.
A város fája évek alatt találta meg
a helyét, és a hivatal munkatársainak koordinálásával, intézményi
segítséggel immár többedik éve
az impozáns épület előtt látható.
Ünnepi fények, apró deko-rációk,
postaláda, manók és a Vrbovszkiféle szánkó gazda-gítják a teret a
gyermekek nagy örömére.
A hivatal kezdeményezésére öt
éve a város parkjába 24 kis fenyő
került, melyet civil szervezetek
díszítettek, és mutatják be ezzel is
sokszínűségüket, ötletességüket.
Ma már a sok-sok karácsonyfa és
annak hangulata is hozzá tartozik
a térhez, ezeket az idén december
6-tól láthatják a kilátogatók.
Két éve újabb ötlettel álltak elő az
önkéntesek, és egy kisebb csodát
hoztak létre a Mikulás szobával,
ahol közel egy hétig minden a
Mikulásról, a gyerekekről szólt. A
nagy siker ellenére a tovább
álmodott terv sajnos 2020. évben
nem jött össze és az idén is csak
egyszerűsített formában. A Városi Ligetben, a szabadtéren azonban megvalósult valami az ötletből, és érdemes volt sétálni, arra
járni a délutáni időben, és találkozni a Mikulással. December 5én pedig civilek és vállalkozók
mutattak példát az adományozás
örömére, és közel 600 adag meleg
ételt osztottak ki a Városi Ligetben.
2021-ben városi pályázatnak köszönhetően a gyertyagyújtások
vasárnapja kiegészül egy-egy
koncerttel, páratlan zenei élményt
nyújtva mindazoknak, akik ellátogatnak a koncertek helyszínére. Immár 13. éve jelenik meg
az adventi kis füzet is, melyben
szeretetteljes gondolatokat olvashatunk. És a felsorolás nem teljes,
hiszen intézmények, egyházak,

magánszemélyek is példaértékűen készülnek, várakoznak az
ünnepre.
Az ünnep, a programok azonban
tőlünk válnak teljessé, és általunk válnak ünnepivé, meghitté. Nagyon nehéz időszakkal
mögöttünk, és még mindig
szokatlan körülmények között
élve, nehezebb észrevenni az apró
csodákat. Szeretteink, gyermekeink, unokáink azonban erőt
adnak ahhoz, hogy gondjaink
örömmé váljanak, és szeretettel
forduljunk egymás felé.
Mezőberény Város Önkormányzata nevében ez idézettel kívánok
mindenkinek áldott Karácsonyt.
Tarts az álmodozókkal. A hívőkkel. A bátrakkal. A vidámakkal. A
tervezőkkel. A csinálókkal. A sikeresekkel, akiknek fejük a fellegekben, két lábuk szilárdan a földön. Hadd gyújtsanak szikrát a
lelkedben, amivel jobb hellyé varázsolod ezt a világot, mint ahogy
kaptad! (Wilfred Peterson)
Siklósi István polgármester

PÁLYÁZATI
KIÍRÁS 2022.
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Mezőberény Város Képviselőtestülete Humánügyi
Bizottsága
2022. évre pályázatot ír ki
városi rendezvények,
valamint nemzetközi
kapcsolatok
támogatására.
A pályázat célja: olyan kiemelkedő, közérdekű, helyben megvalósuló, közérdeklődésre számot tartó, rendezvények (események, programok) támogatása, amelyekhez résztvevőként, nézőként vagy egyéb más
módon Mezőberény város
lakóinak lehetőségük van csatlakozni. Kulturálódásra, szórakozásra, szabadidő eltöltésére
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2022. év mottója: Orlai Petrics
Soma emlékévhez kapcsolódó
rendezvények, események
„ORLAI 200”
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www.mezobereny.hu.
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Városházi hírek

Ez történt a két ülés között
Október hónapban a város
területén összesen 4.400 tő árvácska és 1.700 tulipánhagyma
került kiültetésre.
Október 29-én Siklósi István polgármester e-mailben kereste meg
Osvald Mátét, a geotermikus projektet vizsgáló potsdami székhelyű konzorcium magyarországi
kapcsolattartóját. Még azon a
napon megérkezett a válasz, ami
szó szerint kerül idézésre: „A
németek eltűntek, mint szürke
szamár a ködben, a függő kérdéseinkkel együtt. Furcsállom
egy kicsit, mert még ők vetették
fel, hogy legyen Önnel videokonferencia, meg tájékoztatás, de a
terepi mérések óta a kérdésekre
sem válaszoltak... Mindenesetre,
ha olyan merül fel, amire tudok
válaszolni, akkor igyekszem.
Elnézést kérek a németek nevében is.”
November 2-án Siklósi István
polgármester levelet küldött
Cserkúti Andrásnak, a Magyar
Közút NZrt. Békés megyei
igazgatójának a 47-es út átvezető
szakaszán található gyalogos
átkelők állapotáról, fényképet is
mellékelve. A legbalesetveszélyesebb hely a katolikus templomnál lévő átkelőnél volt, ahol
leginkább az iskolába járó gyermekeknek és az időseknek balesetveszélyes az átkelő. Az igazgató válaszát november 10-én
kapta meg a polgármester, melyben az áll, hogy „A jelzett útszakaszon lévő hibák javítását Társaságunk Gyomaendrődi mérnökségének szakemberei várhatóan még az idei év folyamán elvégzik.” A válasz óta eltelt időben
aszfaltmarással javítottak a templomnál lévő átkelő állapotán,
valamint a Fő utca kisebb útszakaszain a nyomvályú állapotán is. Sajnos csak a Gyomai úti
kereszteződésig jutottak el, ezek
sem tökéletes megoldások, és egy
kis részét érintik a 47-es átvezető
szakaszának. Nem került javításra a Városházánál lévő gyalogos
átkelő állapota sem.
November 12-én Székely András
bácsit családja körében köszöntötték 100. születésnapja alkalmából. November 15-én Halászlaki Pálné Julika néni 90. születésnapjáról emlékeztek meg. A
köszöntések alkalmából Siklósi

István polgármester átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapokat, valamint a város nevében egy-egy
ajándékkosarat és képeskönyvet.
Ezúton is egészségben eltöltött
éveket kívánunk nekik!
November 15-én az orvosi ügyelet közbeszerzésével kapcsolatban történt megbeszélés Gyomaendrődön. A kiírásra egyetlen
érvényes ajánlat érkezett, amely
olyan magas árat tartalmazott,
amelyre nem áll rendelkezésre
fedezet, ráadásul az ajánlati
összeg nagysága miatt már uniós
közbeszerzés lenne szükséges
annak elfogadásához. Az ajánlattevő a jelenlegi feladatellátó, a
Békés-Medical Egészségügyi
Szolgáltató Kft. volt. Ellátás
nélkül nem maradhat a város,
ezért további egyeztetésekre van
szükség, ám nem olyan egyszerű,
mert a korábbi indikatív árajánlatra nem érkeztek ajánlatok.
A jelenlegi szolgáltató folytatná a
munkát egy éves szerződés
keretében – erre ad lehetőséget a
közbeszerzési törvény is – de az
eddiginél magasabb összegért.
A novemberben 22-ével kezdődő
héten megtörtént a Rákóczi utcán
106 db alacsony növésű gömbkőris fa elültetése a középfeszültségű vezeték alá. Szintén ezen a
héten a Vasút utcán a tavaszi ültetést követően a második sor
elültetése is megtörtént a kanyarig. Itt is gömbkőrisek lettek
ültetve, összesen 27 db.
November 25-én a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV
Zrt.) megbízásából járt egy szakember városunkban megtekinteni
a hulladékudvarnak felajánlott
ingatlant. Mivel nem nagyon
tetszett a helyszín, egy másik
helyet is megmutatott neki
Siklósi István polgármester, a
József A. u. 2. szám alatti 340
hrsz., 1306 m2 területű, volt vízmű telephelyet. Ez a terület maximálisan elnyerte a tetszését és
felmérte a területet, hogy a döntéshozók elé vigye a további intézkedések végett. Ha a szakemberek megvalósíthatónak látják a
helyszínen a hulladéklerakót,
akkor előreláthatóan valamikor
2023-ban kerülhet sor a kivitele-

zésre, üzembe állításra. A hulladékudvarokban a jelenlegi rendelkezések alapján lakossági hulladék lerakása lehetséges, az
elektronikai hulladéktól az akkumulátorig sok minden. Az építési,
bontási hulladékot azonban a
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hulladékudvarban sem lehet elhelyezni. Ezen hulladék legális
lerakására viszont most is van
mód a városban, a volt 2. számú
téglagyár területén, némi fizetség
ellenében.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után elfogadták Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző tájékoztatását a
2021. október 25-i zárt ülésen,
valamint a november 11-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról, majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Tudomásul vették az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.)
MÖK. számú rendeletének megfelelően a 2021. június 19. –
2021. november 19-ig terjedő
időszakra vonatkozó képviselőtestületi, valamint bizottsági
üléseken való megjelenésekről
szóló kimutatást, hivatkozva a
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete SZMSZről szóló rendeletre. Az adott
időszakban kötelezettséget szegő
képviselő, bizottsági tag nem
volt, így tiszteletdíj-csökkenést
nem alkalmaztak.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete korábbi
határozatának egy részét visszavonva úgy döntött, hogy a „Mezőberény 083/75-101, illetve
083/328-346 hrsz-ú területekre
tervezett erdőtelepítéshez kocsányostölgy makk beszerzése” tárgyában indított ajánlatkérési
eljárás nyerteseként a Nyírerdő
Zrt.-t (4032 Debrecen, Kartács u.
25.) nevezi meg 1.150.000,- Ft +
310.500,- Ft áfa = 1.460.500,- Ft
ajánlati árral.
Módosításra került Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendelete,
valamint a Településszerkezeti
Terve. A Mezőberény TESZK 11.
sz. módosítása kettős célból történt: egyrészről a Mezőberény
0103/9, 0105/27, 0105/28 és a
0105/29 hrsz-ú területen napelempark és napelemes kiserőmű

telepítésének lehetővé tétele,
másrészt pedig a KEHOP-2.2.215-2015-00143 számú, Mezőberény szennyvíztisztító telep
fejlesztése projekt megvalósíthatósága érdekében.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben projekt tervezési munkáira a Békés Megyei Önkormányzat által biztosított bruttó
7.400.383,- Ft összegen felül
maximum bruttó 8.000.000,- Ft
összeg betervezéséről döntött a
város 2022. évi költségvetésébe.
Felhatalmazták a polgármestert,
hogy a tervezői ajánlattételi
felhívást: - Bagdi Tervező Iroda
Bt. - 5600 Békéscsaba, Andrássy
út 29-33., - Fajzi Építész Stúdió
Kft. - 5600 Békéscsaba, Andrássy
út 18/C I./1., - Marton Tervezőiroda Kft. - 5000 Szolnok,
Vidra u. 10. részére küldje meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bérlakások felújítását az alábbiak
szerint rendelte el:
Az előző évben lakásbérleti díjakból befolyt összeg
a.) 40%-át nagyobb felújításokra,
b.) 10%-át működtetésre,
c.) 50%-át vis major, rendkívüli esetekre,
tartalékképzésre
2022-ben el kell végezni:
a.) terhére (kb. bruttó
21.600.000,- Ft)
- Békési út 2. burkolt
csatorna és burkolata
(hemplatt) felújítását,
- Békési úti lakások íves
ablakainak cseréje,
- alkalmanként kazán cserék,
szőnyegpadló csere,
b.) terhére (kb. bruttó
5.400.000,- Ft)
- festések, szaniterek
javítása, cseréje,
esőcsatornák tisztítása,
tetőszigetelés javítása,
cserepezés javítása,
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kapu, nyílászáró javítás,
stb.
c.) váratlan, előre nem
tervezhető javítás, pl.
viharkár (kb. bruttó
27.000.000,- Ft).
Elfogadásra került a 2021. évi
adóbevételek alakulásának értékeléséről szóló beszámoló.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Települési Értéktár Bizottság
Mezőberény végzett munkájáról
szóló XV. beszámolót, és megköszönte az Értéktár Bizottság
tagjainak, valamint az értéket
ajánlóknak a munkáját.
Elfogadták az előterjesztéshez
mellékelt táblázat szerinti koncepciók felülvizsgálatát. A szükséges módosítások, átdolgozások
tekintetében a képviselő-testület
a 2022. évi munkatervében rögzíti a tárgyévben való napirendre
tűzésüket.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az OPSKMM
Könyvtára egyes könyveinek
természetes elhasználódása miatt
a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló
szabályzat kiadásáról szóló
3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése
értelmében az 1/2021-es törlési
jegyzékében felsorolt könyvek
törlési jegyzékét törölte.
A képviselők engedélyezték
Mezőberény Város Óvodai Intézménye részére, hogy 2021. december 27. és 2021. december 31.
között az Intézmény óvodái zárva
tartsanak.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a városi rendezvények támogatására és a nemzetközi kapcsolatok
támogatására előterjesztett pályázat kiírását. A testület megbízta az
Humánügyi Bizottságot, hogy a
pályázati kiírást a városi honlapon (www.mezobereny.hu), valamint a pályázati kiírás elérhetőségét a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként tegye
közzé.
A képviselő-testület felhatalmazta a Humánügyi Bizottságot,
hogy a pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő munkálatokat a
támogatási keretösszeg ismerete
nélkül végezze el, majd a 2022.
évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon, vala-
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mint az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről a képviselőtestület felé beszámoljon.
A képviselő-testület három szociális tárgyú önkormányzati rendelet: a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 18/2008.
(V.26.) önkormányzati rendelet, a
tanyagondnoki szolgálatról szóló
6/2014.(I.28.) önkormányzati
rendelet, valamint a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
döntött.
Módosították a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati
rendeletet, mely alapján a képviselő-testület megállapodás keretében bérlőkijelölési jogot
biztosíthat ez irányú kérelem
esetén, a mezőberényi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok részére szakember-ellátásuk biztosítása érdekében, valamint törlésre
került a beköltözhető ingatlannal
rendelkezés tilalma.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény
részére egyéb működési célra
végleges támogatást biztosít
350.000,- Ft összegben.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Köztemető (5650 Mezőberény, Ókert 23.) vonatkozásában a „Temetői hulladéktárolók betonozása; járdák, bejárók
rendbehozatala” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kf t-t (5650 Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1.)
nevezte meg 3.149.606, - Ft + áfa
= 4.000.000, - Ft ajánlati árral.
Intézményi átcsoportosítások, átcsoportosítások és fedezetbiztosítások megszavazása után 5.
alkalommal került módosításra
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési
rendelete. Az önkormányzat
2021. évi költségvetési főösszege
intézményfinanszírozással
8.426.132.418 Ft.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény II. Kerületi Evangélikus
Egyházközségnek (5650 Mezőberény, Luther tér 3.) a mezőberényi szlovák evangélikus templom felújításával kapcsolatos kérelméről ezen az ülésen nem kí-

vánt dönteni. Arra kérte a Mezőberény II. Kerületi Evangélikus
Egyházközséget, hogy támogatási igényét részletes információkkal alátámasztva és a célok
megjelölésével nyújtsa be.
Nem támogatták a Szív utca egyirányúsítására vonatkozó javaslatot. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
elrendelte a Mezőberény, Fő út 2.
sz. D lépcsőház Eötvös utcai
átjárója (Mezőberény, 992/7
hrsz.) előtti terület gépjárműforgalomtól való elzárását (megállni tilos).
Elrendelték a Madách utca Petőfi
út és Puskin utca közötti szakaszán, a Győri János utcán, a
Kossuth tér Spar előtti szakaszán
korábban kihelyezett Egyirányú
út és Behajtani tilos táblákhoz
összesen 6 db Kivéve kerékpáros
forgalom kiegészítő tábla kihelyezését.
A testület a közlekedésbiztonság
javítása érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére
és azok telepítésére biztosította a
fedezetet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása elnevezésű
projekt keretén belül a kiviteli
munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki ellenőri
szolgáltatás tárgyában kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként a
Copyvill Kft.-t (5600 Békéscsaba, Trófea u. 39.) nevezte meg,
mivel ajánlata nettó 1.000.000,Ft + áfa = bruttó 1.270.000,- Ft a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat.
A képviselő-testület a munka
megvalósítására nettó
1.000.000,- Ft +áfa = bruttó
1.270.000,- Ft fedezetet biztosított a 2021. évi költségvetés működési tartaléka terhére beruházási kiadási célú előirányzatként a
064010-0 Közvilágítás részletező
számon. Továbbá felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a
megbízási szerződés aláírására és
a szükséges intézkedések megtételére.
Támogatták a 2022. évi járási
startmunka programok indításához szükséges kérelem benyújtását, és pozitív elbírálás esetén támogatták a szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021.
január 1. – 2021. augusztus 31.
időszakra vonatkozó szolgáltatási

3.
beszámolóját és felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott
1.537.547,- Ft költségkülönbözet
kifizetésére, mely az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
már biztosításra került.
A képviselő-testület a Mikszáth
Kálmán utca 3. szám alatti 20
bérlakás és a Békési út 12. szám
alatti 10 lakásos társasház építésével, valamint az Esély Otthon
pályázat keretében 16 bérlakás
felújításával kapcsolatos műszaki
kérdések, az elmaradt munkák, az
esetleges pót- vagy többletmunkák teljes körű összeírására munkacsoportot hozott létre.
A munkacsoport tagjai: Dévényi
Csilla képviselő, Miklósik Ivett
képviselő, dr. Zuberecz Richárd
képviselő, külsős szakmai segítő:
Nagy Sándor.
Elnököt a munkacsoport képviselő tagjai közül a képviselő tagok
választanak.
A szakmai segítő költségeinek
rendezésére a képviselő-testület
bruttó 500.000,- Ft, összeget biztosított a 2021. évi általános tartalék terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ, illetve a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. átszervezéséről szóló
javaslatot.
Támogatták a BetűNet Média és
Hírügynökség Kft. kérelmét, és a
Békés megyei kötődésű Wenckheim családról szóló film elkészítéséhez 300.000,- Ft + áfa összeget biztosítottak a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozatában nyomatékosan kéri a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékeseit, hogy Mezőberényben
a 47-es út Kinizsi utcai kereszteződésében biztonságos gyalogosátkelő helyet építsenek ki,
amellyel a 47-es úton való
gyalogos átkelést lehetővé teszi.
Indokként az óvoda közelsége
mellett az egyéb gyalogos forgalom átvezetésének megvalósítása is szerepel.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2021.
december 20. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság
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Székely András köszöntése

Minden település életében ritka,
hogy kerek 100. születésnapot
ünnepeljenek, köszöntsenek.
Mezőberényben Székely András
november 12-én töltötte be ezt a

szép kort. Születésnapja alkalmából a város nevében Siklósi
István polgármester köszöntötte
és átadta Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló levelét és a város
ajándékát. A kerek évforduló
megható pillanata volt, amikor
András bácsit lánya, Inci, és
unokái, Tamás és László körében
telefonon Londonban élő rokona
is köszöntötte, illetve jelen voltak
első unokatestvérei. András bácsi
hálás szívvel, szeretettel köszönte
a megemlékezéseket és ő maga is
kívánt a jelenlévőknek erőt és
egészséget. András bácsi évek óta
a református otthon lakója.

Emléktábla a roma holokausztnak
A Mezőberényi Cigány Önkormányzat november 22-én a roma
holokauszt áldozatai tiszteletére
emléktáblát avatott a muzeális
gyűjtemény falán. Horváth Róbert
elnök gondolatai után Siklósi
István polgármester méltatta a
cigány önkormányzat törekvéseit,
hiszen a közösség rövid időn belül
a második emléktáblát avatja. Az
esemény végén roma fiatalok
emlékező műsort adtak.

FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az
egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére
ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:
1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”
2, „Mezőberény Sportjáért“
3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.
Az elismerések adományozhatók azoknak a személyeknek, akik a
város fejlesztésében az átlagosnál kiemelkedőbben munkálkodnak,
tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
vagy
- az átlagosnál kimagaslóbb eredményességű tevékenységükkel a
város gazdaságának, kultúrájának, oktatásának, sportéletének
fejlődését, a lakosság életkörülményeinek javítását szolgálják,
vagy
- az átlagosnál kimagaslóbb tevékenységükkel támogatják a
nemzetiségek kultúrájának továbbélését, hagyományaik
megőrzését, életkörülményeik javítását, vagy
- az átlagosnál kiemelkedőbb helyi közéleti tevékenységet
végeznek.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2022. január 15.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az
alábbi címre: Siklósi István,
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény, Kossuth tér 1.
A rendelet, illetve javaslati adatlap megtalálható:
www.mezobereny.hu oldalon.

Sajtóközlemény
Megvalósult a tornaszoba a mezőberényi
Kodály utcai Nefelejcs óvodában
2021/11/25
Lezárult a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 azonosító számú,
„Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi
fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában”
elnevezésű projekt, melynek kedvezményezettje
Mezőberény Város Önkormányzata. A projekthez az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban 90,43 millió forint vissza nem térítendő
támogatást biztosított.
A Széchenyi 2020 program keretében történt fejlesztés
eredményeként készült el a mezőberényi Kodály u. 8. sz. alatt
található óvodaépület bővítése, melynek fő célja egy korszerű
tornaszoba építése volt.
A beruházásnak köszönhetően kialakításra került egy új
főbejárat, melynek előteréből a meglévő épület és az új
tornaszoba is egyaránt megközelíthető. Szintén az előtérből
nyílik az újonnan kialakított egészségügyi szoba. A
tornaszobához egy sporteszköz szertár is kapcsolódik, illetve a
kültéri játékok és sporteszközök számára egy közvetlenül a
kültérből megközelíthető udvari tároló is épült.
A tervezett helyiségigény kielégítése mellett fontos szerepet
kaptak az akadálymentesítési szempontok: a beruházásnak
köszönhetően az épület akadálymentes elérése immár
biztosított és kialakításra került egy akadálymentes mosdó is.
A megvalósult beruházással nem csak a Nefelejcs óvoda
óvodásai, hanem Mezőberény Város Óvodai Intézményének
valamennyi tagóvodája élvezheti a tornaszoba kialakításával
járó előnyöket.
További információ kérhető:
Mezőberény Város Önkormányzata
www.mezobereny.hu, info@mezobereny.hu, 5650 Mezőberény,
Kossuth tér 1.

Ünnepi hulladékszállítási
rend Mezőberényben
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy Mezőberényben a karácsonyi és az újévi
ünnepekre tekintettel a hulladékszállítás időpontjai az alábbi rend
szerint változnak:
- A lakótelepen december 23-án, csütörtökön lesz a kommunális
(vegyes) hulladékgyűjtés, december 24. péntek helyett.
- A lakótelepen december 30-án, csütörtökön szállítják el a
kommunális (vegyes) hulladékot a cég munkatársai, december
31. péntek helyett.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra
kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz.
rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú
bérlakásokat:
PÁLYÁZAT:
1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti
alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő
meghirdetése:
I. kategória:
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás.
II. kategória:
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás,
III. kategória:
- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás,
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás.
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.,
tel.: +36 66/515-515.
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy.
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei:
a. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal vagy saját jogú
nyugellátással kell rendelkeznie;
b. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a
lakásrendelet előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást
megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának
javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni);
c. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a
lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel;
d. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése
esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy,
da.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását
megelőző öt éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve öt
éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján
költöztették ki,
db.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl,
dc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban
adott vissza, vagy azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott,
dd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor
tartozása áll fenn,
de.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra
vonatkozó lakásbérleti szerződése megszűnésekor, a bérlakásból
történő kiköltözése időpontjában az önkormányzati bérlakás
tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn;
e. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén
előnyben részesítendő az az igénylő,
ea.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó
nettó jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át,
eb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakemberellátottságát javítja.
ec.) akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben vagy
egészben a tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető
mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi
lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga.
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek:
- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket
elfogadja,
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakemberellátottságának biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan
tett nyilatkozat,
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1)
bekezdés c) pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz,
hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az
adótitoknak minősülő helyi adó adatait megismerje és kezelje,
- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz,
hogy személyes adatait a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt

ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal összefüggésben
kezelje,
- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden
beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember-ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni).
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:
- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon,
- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként
lehet benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat
elbírálója dönti el, hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik
konkrét lakást biztosítja a pályázat összes körülménye
figyelembevételével,
- a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér
1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni:
Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz. A pályázat benyújtási
határideje: 2021. december 10., 10 óra. Amennyiben valamely
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre
kerül a soron következő képviselő-testületi ülésen,
- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben,
- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők,
további információ kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a +36
66 515-515-ös telefonszámon vagy személyesen a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
7. Az elbírálás rendje:
- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete bírálja el,
- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban
jogorvoslatnak nincs helye,
- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való
jogát fenntartja,
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a
pályázatok elbírálásáról,
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől
számított 30 napon belül kerül megkötésre.
8. Egyéb információk:
- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselőtestület határozza meg a bérlőket, ezt követően a polgármester,
- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére
köteles; az óvadék összege az adott lakásra megállapított lakbér
háromszorosának megfelelő összeg,
- bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves,
határozott időre szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a
lejárat napján, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül újabb,
legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet meghosszabbítani,
- a bérlakásokban állat nem tartható,
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő
lakbért, a lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a
lakás használatával összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni,
- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer
forint/m2/hó. A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente
felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben elfogadott mértékben
módosítja,
- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be,
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe,
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz.
rendelete megtekinthető az or.njt.hu oldalon.
Siklósi István polgármester
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Jégen tartózkodás szabályai
Sajnos az előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából
eredően a szabad vizek jégtakarói
is fokozott veszélyt jelenthetnek.
A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya,
hogy a szabad vizek jegére csak
akkor szabad lépni, ha az kellő
szilárdságú, nem olvad, illetve
nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek
jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri
vagy meghaladja a 12 cm-t.
Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között; járművel,
a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén és folyóvizeken!
A folyón előforduló jégmozgás,
vagy éppen hőmérsékletváltozás
miatt a látszólag még szilárd jég
állapota megváltozik, berop-

panása várható. A friss havazásban a jég tényleges állapotát
nem lehet időben felismerni, ez
szintén veszélyt hordoz magában.
A jégen történt munkavégzés
területét kötelezően 1 méter
magasságban elhelyezett, legalább 10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal kell körülhatárolni!
Fontos, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre. Ehelyett a
jeges ruha eltávolítása után dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani! Ilyen személyt
minden esetben orvosi ellátásban
kell részesíteni.
A jégen tartózkodás szabályait, a
jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrség fokozottan
ellenőrizi.
Békési Rendőrkapitányság

Elkészült az utcai bejáró
Magyarország Kormánya és a
Miniszterelnökség Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkársága felhívást
tett közé nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi
költségvetési támogatására. Mezőberényi Szlovákok Szervezete
pályázatot nyújtott be a NBERKP-1-2021/1-000013 pályázati
azonosítószámon Épített környezet kialakítása és egyenlő
hozzáférés megteremtése a
Szlovák Közösségi Házban címmel. A pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült, így
elkészült a Szlovák Közösségi
Ház Madarász utcai bejárójának

térbetonozása. Az egyedi kérelem
felhívása arra ösztönözte a pályázót, hogy a munka elvégzése a
magyar kis- és közepes vállalkozások erősítését és a magyar
gazdaság élénkítését szolgálja. A
helyi vállalkozó határidőre elkészítette a munkát. Köszönjük a támogatást, a vállalkozó munkáját.
A közösségi ház látogatói örömmel használják az új bejárót.
Borgula Györgyné
MBSZSZ elnöke

Egyeztetés az M44 meghosszabbításáról
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke fogadta a
megyeházán Thoroczkay Zsoltot, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium főosztályvezetőjét és Antoni Zsoltot, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium főosztályvezetőjét, valamint Cserkúti
Andrást, a Magyar Közút Zrt. Békés megyei igazgatóját, Nagy
Ferencet, Békéscsaba alpolgármesterét, Povázsai Pált, a NIF Zrt.
projektiroda-vezetőjét, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal
képviselőit.
A határ romániai oldalán elkezdődött az Arad és Nagyvárad közötti
gyorsforgalmi út koncepciójának a tervezése. A tanácskozáson
résztvevők megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy az M44
meghosszabbításával hogyan lehetne Magyarországot és Békés
megyét összekapcsolni a tervezett partiumi gyorsforgalmi úttal.
Megállapodás született arról, hogy előzetes döntéselőkészítő
tanulmány (kistérségi Master Plan) készül az M44-es
gyorsforgalmi út sarkadi térség irányába történő meghosszabbításáról és a tervezett romániai gyorsforgalmi úttal történő
összeköttetéséről.
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„Szereted-e még?...“

SZÉCSI PÁL dalai
Előadja: GERGELY RÓBERT színművész
vokál: Némedi-Varga Tímea és Gere Orsolya
00

Időpont: 2022. január 22. (szombat) 17
Helyszín: Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
Jegyár: 3.000 Ft/fő
Bővebb infó: +36 70 400-2474, opskmm@gmail.com
Produkciós manager: Mikó Zsolt • Munkatársak: Katona Ágnes, Szabó Szeverin
Hangszerelte: Végvári Ádám • Díszlet: G. Simon
www.gergelytheater.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Balogh Márk (Mezőberény) és Mezei
Alexandra (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: Domokos Gáborné született Mercz Magdolna
Ilona (1934), Sija Mihályné született Fábián Mária (1932), Emrich
Mártonné született Szőke Rozália Anna (1930), Geleta Lászlóné
született Kovács Éva Julianna (1936), Gulyás Antal László (1948),
Silló István Zoltánné született Mészáros Ilona (1948), Silló István
Zoltán (1950), Földi László Tiborné született Marti Mária Katalin
(1957), Antóni Nándorné született Lakatos Hajnalka (1969),
Szatmári Jánosné született Burai Ilona (1922), Varga István (1952),
Lukács Emilné született Lédig Mária Magdolna (1935), Juhász
Sándor (1971), Nagy Péterné született Balog Erzsébet (1935).

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 2022
2022. január 7. péntekig várjuk az intézmények, civil szervezetek,
vállalkozások 2022. évi tervezett eseményeit a városi
rendezvényterv összeállításához.
A következő adatokat kérjük megadni: a rendezvény időpontja
(hónap, nap, óra), címe, helye, rendező, társrendező, felvilágosítást
adó személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím).
A rendezvénytervet kérjük leadni a Művelődési Központ
információs pultjánál, vagy elküldeni e-mailben az
ujsag@mezobereny.hu címre. Kérjük, a tárgymezőbe írják be:
rendezvényterv.
Az összeállított városi rendezvénytervet a www.mezobereny.hu
oldalon tesszük közzé.
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KOMFORT ABC

KIÁRUSÍTÁS
MOL HYGI FLOW RAPID FELÜLETFERT.
MOL HYGI FLUID KÉZFERTŐLENÍTŐ

2l
2l

2499 Ft
2699 Ft

MOL Hygi Flow Rapid felület fertőtlenítő folyadék. Használatra
kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású alkoholos
fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA), fungicid,
virucid és tuberkulocid hatású.
MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül,
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat,
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
Margó Sajt
a piaccsarnokban

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS MEGNYITOTTUK
MOSODÁNKAT.

Mosodánk alkalmas:
• konyha textil
• törölköző
• köntös
• pléd
• függöny
• ágytextil
• munkaruha
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására.
Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni
délelőtt 8 és 12 óra között.
Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149)
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet.

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

Péntekenként várjuk kedves vásárlóinkat a mezőberényi piaccsarnokban. Minden héten friss
túró, tejföl, sajtokból nagy választék, példádul: trappista, gomolya, parenyica stb.

Rendeléseket a következő
elérhetőségeken lehet
leadni: telefon:
+36 70 708-9881 vagy
facebook.com/margosajt

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.

Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.
Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

Kapható: ömlesztett és zsákos kivitelben fekete kazánszén, cseh
barnaszén és lignit, illetve kalodás konyhakész bükkfa.
Cím: Békés Kossuth Lajos utca 39.
Telefon: +36 70 361-8959
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