KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2016.év MUNKÁJÁRÓL
Zöld forrás pályázat - Földművelésügyi Minisztérium támogatása
„Értékek megismertetése a környezeti nevelés eszközeivel”
Tudatformálás az egyik legfontosabb célunk, ezért pályáztunk közösen az Arborétum rendezésében évek
óta népszerű nyári természetismereti táborok folytatása érdekében. A résztvevő gyerekeknek,
esetenként felnötteknek is tartalmas és szórakoztató programok keretében adja át az ismereteket az egy
éven át tartó programsorozat.
Zöld lábnyomokon (I.) című pályázatunk 2016-májustól 2017 májusig tartott. 8 meghirdetett programra,
1300 fő résztvevő, főleg iskolai tanuló kapcsolódott be. Természetismereti tematikával-Indián tábort,
Természetbúvár tábort, és jeles napokhoz kapcsolódó programokat, -mint Állatok Világnapja,-kutya volt
a kiválasztott állatfaj-, Víz Világnapja, Föld Napja teljesítettünk. ”Szemét a szemét?” címmel Rajzzal és
fogalmazásukkal nevezhettek a gyerekek, akik a Benka Gy. Iskola, Szlovák Iskola és Főtéri Iskola tanulói.
A beérkezett munkákat az Arborétumban állítottuk ki.
A fenti program keretében a Városszépítőknek saját rendezvényük is volt, az öko karácsony kézműves
foglalkozás, amelyhez a nyersanyag költségét a pályázatból biztosítottuk. A pályázat elszámolása
folyamatban van.
Parlagfű mentesítés című pályázatunk zavartalanul folyik 2015-óta, évente beszámolót kér az FM az
elvégzett munkáról. KOMÉP Kft. Sonkoly Mátyás irányításával végzi a város közterületeinek parlagfű
mentesítését, 2016-ban a mentesített terület 62 hektár volt.
Önkormányzati pályázat
Erzsébet liget, tanösvény felújítás 50 eFt,
Cervinus Teátrum terembérlet 50.eFt
Támogatások a városszépítők tevékenységéhez
1%-ból Erzsébetliget parkosítás – 81 eFt, 2013.-Fahíd feljárónál évelő növények telepítése,
Erzsébet liget bejáratánál örökzöldek telepítése
Zöld lábnyomokon -anyagköltség, könyvutalványok, terembérlet 117eFt
Önkormányzat szabad felhasználásra biztosított összege 60 eFt, kirándulás céljára hasznájuk fel.
Pioneer Zrt. támogatása- piac bejárati kapura „Városi piac” felirat készíttetésére 50 eFt
Észrevételek, javaslatok
Az alábbi témák megbeszélése lesz a címzetes főjegyzővel kezdeményezett konzultáció programja.
-Bolza kastély hasznosítása-„művészetek háza”-elnevezés alapján kamara előadásokkal, szóló
produkciókkal, különböző képzőművészeti ágak bemutatkozásával, kiállításokkal
-Kiemelt események helyszineként-házasságkötés, VIP rendezvények tartása

-Park nappali nyitvatartással, vendéglátó szolgáltatással (Jegyző kérésére tett javaslatok-tutisztikai pály.ba)-Szúnyog gyérítés vegyszeres, repülőgépes gyérítési technológiájának cseréjére, környezetbarát
módszerre. Környező 9 település alkot szúnyoggyérítő konzorciumot, amelynek figyelmébe ajánlottuk a
szegedi önkormányzat több éves tapasztalatait, és megadtuk minden fontos elérhetőségét a technológia
felelőseinek a felmerülő kérdések közvetlen megbeszélése érdekében. A konzorcium részéről nem volt
érdeklődés a környezetkímélő, de mégis eredményes technológia iránt! Biológus kutatók a módszer
kidolgozói, Gajda Zita PhD, és Szepesszentgyörgyi Ádám PhD. fokozatú biológusok.
-Szakorvosi rendelő bejárata és a Béke lakótelep felőli, a háziorvosi rendelőhöz vezető utca méltatlan
állapota-foto melléklettel kiegészítve.
-A piaci árúsítás feltételeinek javulásával, fokozott figyelmet érdemel a hústermék árusítás
hiányossága. Ellenőrizni szükséges a közegészségi szempontból fontos előírások-betartását, a termékek
szennyeződését okozó érintés, legyek, tüsszentés, stb. megakadályozását
Két 8x10 méteres fedett szin épül a piac területén, megépül a Termelői bolt is
-Javaslatot küldtünk az Erzsébet liget konfortosabbá tételére vonatkozóan a Polgármesternek és a
KOMÉP Kft. ügyvezetőjének. Észrevételünk elsőszámú tárgya a ligetben található WC állapota, a
változtatás fontossága. Javaslatot tettünk a bútorzat fejlesztésére, mulcsozott terület bővítésére, padok
környezetének kitisztítására, stb.
Véleményezés:
1848-1948-as hősi halottak névsorának kiegészítését, a teljes névsor új táblára vésését Forschner Rudolf
renelte meg Truczka Tamás kőfargótól, amelynek elvégzéséhez támogató nyilatkozatot adtunk.
Múzsa című alkotás elhelyezésére-Vízi színház bejáratánál- javaslatot adtunk.
Tűzoltóság új bázisának Szent Flórián utcanevet javasolt az Önkormányzat, amelyet támogattuk.
Romkocsma üzemeltetés- kezdete óta észrevételeink a szinvonal javítását célozzák, amelyek a felénk
irányuló kritikus lakossági véleményeken alapulnak. Célszerűség és esztétikus környezet kialakítása
nélkül a városnak ezen a pontján nem üzemelhet vendéglátó hely.
„Premier Restaurant Cafe” elnevezésű igényesnek ígérkező vendéglátóhely nyílik a Panoráma helyén,
amelynek átépítéséhez/kialakításához támogató nyilatkozatot adtunk.

Kapcsolat oktatási intézményekkel:
Gál Ferenc Főiskola Gyakorló intézménye- Szakmai részvétel a Környezet- és természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége rendezvényén-Kóczi Kálmánné
-Kértük a galambgyérítés mielőbbi elvégzését az épület előtti szennyezett gyalogjárda egészségre
veszélyt jelentő állapota miatt. Szakemberek bevonásának eredményeként a jelenlegi állapot jelentősen
javult, a madárürülék mennyisége lecsökkent.

-Támogattuk, -mint minden évben -a Vajda Péter Gimnázium Curie versenyét 25 eFt
Kapcsolat más civil szervezetekkel:
Szarvasért Alapítvány, Körösszögi Civil Fórum Egyesület és a Városszépítők rendezték a „Hulladék újra
gondolva” című óvodásoknak, alsó- és felsőtagozatos iskolásoknak szóló kreatív alkotások bemutatóját,
egyéni és csoportos részvétellel.
Örvendetesen sok óvoda és iskola vett részt a programban Szarvasról és a környékbeli településekről,
összesen 648 fő, 11 intézményből. A rendezvényt 15 eFt-al támogattuk.
Kertbarátok Köre
Hagyományosan jó viszonyban, érdeklődéssel fordul egymás felé a két egyesület. Emlékkönyvükbe
gratulációt, jókívánságot tartalmazó levelet írtunk, szorgalmas, kitartó és eredményes munkájuk
elismerése képpen. Mindezt bizonyította a ’16-os Szilvanapi kiállításuk megrendezése is.
Szarvas Barátainak Köre
Együttműködés felajánlott adományként tuja telepítésben. A növények iskolázás után lesznek kiültetve
közreműködésünkkel.
Kirándulás
-Nagykörü – sajátos hangulatú kistelepülés, cseresznye termesztés, gyümölcs feldolgozás
-Gunda Kati – „Nyírott” kertje
Civilek köszöntése a XX.CIVIL Napon
2017. re vonatkozó tájékoztatás:
-Megújulnak a „kőházas trafók- E-ON-nál kezdeményezésünk/kérésünk eredményeképpen, júliusban
kezdődik a felújítási munka.
-Zöld forrás Pályázati (2.)” Zöldfülű Mano természetgyára” címmel beadott pályázat
-Piac tudatformáló dekorációja, felirat a bejáratra, az építési munkák befejeztével
1%-ból, és Pioneer támogatásból
-Mocsár ciprusok ültetése a kiöregedő példányok pótlására, Mihály István javaslatára és bonyolításában
összel
-Közreműködés ”Zöld Város” , hivatalos nevén Zöld infrastruktúra fejlesztés című pályázatban,
támogatási összeg: 500 milli Ft-100% támogatással
Szarvas, 2017 május 29.
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