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Nyílt ülés Mucsi András képviselő, oktatási és
kulturális tanácsnok

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 260/201 8. (VI. 28.) határozatával
jóváhagyta a 2018. második félévre vonatkozó munkaten’ét, amely szerint a Képviselő-testület
a novemberi ülésén tárgyalja meg Békés Város Oktatási és Kulturá]is Tanácsnokának
beszámolóját.

Mucsi András képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok eleget tett a felkérésnek és megküldte
az elkészített beszámolót, amelyjelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tiszteli Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és a határozati javaslatban
foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az
Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról” című előterjesztést, és a beszámolót az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. november 22.
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Békés város oktatási és kulturális tanácsnokának beszámolója

a 2018. évben elvégzett munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság!

Az alábbiakban összefoglalom a 2018. évben végzett tanácsnoki munkámat. Ennek során igyekeztem
minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
(SZMSZ) foglalja össze munkámat. Ennek szellemében tevékenykedtem ebben az évben is.

Iskolák és óvodák

Munkámnak jelentős részét teszi ki az intézményekkel való kapcsolattartás. Ez nem látványos
tevékenység, de mégis fontos és sok időt vesz igénybe. Városunkban sokszínű köznevelési munka
folyik, A fenntartók között találjuk a kistérségi társulást (óvoda és bölcsőde), a magyar államot, a
gyulai és békéscsabai tankerületet (Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Közösségfejlesztő Iskola és
Kollégium), a református egyházat (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium), a katolikus egyházat (Gaál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolája), a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióját (Reményhir Intézmény). Örömmel vettem, hogy a
Reményhír alapfokú művészeti iskolája szépen dolgozik, ennek vezetőjével, Pocsai Ildikó asszonnyal
rendszeresen egyeztettem és a munkáról folyamatosan tájékozódok. Ezek a fenntartók óvodai,
általános iskolai és középfokú köznevelési feladatokat látnak el. Az intézmények munkájáról
rendszeresen tájékozódok, ellátom a polgármester úr által rám bízott feladatokat.

Kultúra és egyházak

Feladatkörömből kifolyólag rendszeresen egyeztetek a kulturális központtal, a könyvtárral és a
múzeummal. Különösen fontosnak tartom, hogy a város múltját feldolgozzuk. A városi rendezvények
lebonyolítását figyelemmel kísértem, a kulturális intézmények vezetőivel kapcsolatot tartottam.

A reformáció éve kapcsán az egyházakkal rendszeresen egyeztetnem kellett. Ezen túl kapcsolatom
van a református, katolikus, a két baptista, az adventista, a pünkösdi közösséggel, továbbá a
cigánymissziós Kegyelem Gyülekezettel. Fontosnak tartom, hogy a város lakosságának jelentős
százalékát tömörítő, aktív tagsággal rendelkező, a városért imádkozó és tettel kiálló közösségekkel
rendszeres kapcsolata legyen az önkormányzatnak. Az egyházak növelik a lakosságmegtartó erőt.

Külkapcsolatok

Ebben az évben csak a Hegyközkovácsi és Magyarittabé kapcsolatot erősítettem, többször voltam
kint a két teswérfalunkban. Kovácsi esetében a kapcsolattartás Forró László lelkész úron keresztül
zajlik. Magyarittabé esetében az önkormányzattal és a református egyházzal tartunk kapcsolatot.
Augusztusban a békési református gyülekezet tagjai a Kolozsvár-Hidelve Református Egyházközség
vendégei voltam, ebben én is részt vettem és közreműködtem. A Madzagfalvi Napokon kivettem a
részem a testvérvárosok delegációinak vendégül látásában. Októberben a SZKIRG történelem
munkaközössége kirándulást szervezett Bihar és Nagyvárad településekre. Itt a testvértelepülési
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kapcsolatot is Jól tudtuk hasznosítani. Szakmai gyümölcsöző együttműködés alakulhat ki Bihar állami
magyar nyelvű iskolájával.

Ünnepségek

Ebben az évben is részt vettem a városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok szervezésével
kapcsolatos egyeztetéseket folytattam.

Tudományos munka

El kívánom mondani, hogy képviselőként és tanácsnokként célom a város értékeinek, kiemelten
múltjának feltárása, közzé tétele.

A Békési Újság Kalendáriuma 2018. évi kiadásában is jelent meg írásom, mégpedig a Gombkötő
családról, akik gátőrök voltak a városban.

Közreműködtem Békés város története elkészítésében, amely reménység szerint a közeljövőben
nyomtatásban is megjelenik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Röviden így foglaltam össze 2018. évi tevékenységemet. Kérem a beszámolóm elfogadását!

Békés, 2018. november 15.

Mucsi András

tanácsnok
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