2014 novemberében a rendőrség felfüggesztette a nyomozást, most pedig a tettesek felderítése
nélkül megszüntette az eljárást.
-

7-én, a városházán tartottunk megbeszélést az OPSKMM igazgatójával, Smiriné Kokauszki
Erikával. A megbeszélésen részt vett Körösi Mihály alpolgármester úr is. A 2019. évi
„Berényi Napok” beszámolójáról, a 2020. évi tervezett programról, a könyvtár működési
nehézségeiről esett szó.

-

8-án a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjével, Megyeriné Pénzes Máriával és
gazdasági vezetőjével, Farkas Istvánnal tárgyaltunk az intézmény 2019. évi költségvetésének
teljesítéséről, a dolgozók év végi juttatásának biztosíthatóságáról. A megbeszélésen részt vett
Szvitán Zoltán, a pénzügyi osztály vezetője is.

-

Ezen a napon „Mi a pálya?” címmel középiskolás diákoknak tartottak tájékoztatót a
Polgármesteri Hivatal dolgozói a közigazgatási rendszerről, az abban való elhelyezkedés
feltételeiről. A tájékoztatókat Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző és Dr. Fábián Judit
titkársági referens tartották. A „Mi a pálya? kérdésre a tudás fontosságát hangsúlyozva
igyekeztem választ adni.

-

Még ezen a napon állampolgársági eskütételre került sor a díszteremben. A 84 éves Hegedűs
Mária másodjára is magyar állampolgár lett.

-

Szintén ezen a napon találkoztam a „60 ezer fa, Békéscsaba” Egyesület három tagjával,
Ulbert Zoltánnal, Poliák Pállal és Duray Balázzsal. A Mezőberényben folytatott beszélgetésen
egy Békéscsaba-Mezőberény közti zöld folyosó (önkormányzati dűlőutak bevonásával)
kialakítását határoztuk el. A lehetséges útvonal(ak) kijelölését vállalták az egyesület tagjai. A
források megtalálásában az Országos Vadászkamara pályázati rendszere adna lehetőséget,
amit a kamara elnökével való telefonos beszélgetés során megerősített. Mezőberényben is
meg kell találjuk azokat az embereket, akik az operatív kapcsolattartáshoz rendelkeznek
kedvvel, idővel, elhivatottsággal.

-

11-15. között szabadságomat töltöttem. A képviselőket erről a tényről előzetesen e-mail-ben
tájékoztattam.

-

18-án településképi véleményezés keretében építési engedélyezést javasoltam az ipari
területen műhelycsarnok építésére. A bemutatott tervek az oda elképzelt tevékenységhez
igazodó funkciók mellett a városkép szempontjából is megfelelőek.

-

19-én Békésen a Járási Helyi Védelmi Bizottság tartotta 2019. II. félévi soros ülését. Az
ülésen a Védelmi Bizottság 2020. évi feladat és pénzügyi tervét fogadták el, valamint
tájékoztatást hallottunk a katasztrófavédelmi szervek ár- és belvízi felkészüléséről, valamint a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának téli üzemeltetési feladatainak
ellátásáról.

-

20-án elkészült a Kunhalom utca úttestfelújítása, újraaszfaltozása, padkázása. A munkálatokat
az Alföldvíz Zrt. által fizetett többlet bérleti díjból tudtuk finanszírozni. Többen kérdezték,
hogy miért pont a Kunhalom utcára került sor: elsősorban azért, mert az említett forrást csak
olyan munkákra lehetett felhasználni, ahol a szennyvízhálózaton is folytak munkálatok, és a
Kunhalom utcán az idei évben volt ilyen. A másik ok, hogy a szennyvíztisztító telep
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