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Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 29-i ülésére 
Kérdések: 

1. A nyilvánosság kizárása miatt interpellál. Ki a felelőse annak, hogy a TV nem lett 

kiértesítve? Mert ha az a döntés, hogy a rendkívüli ülésekre nem hívnak médiát, akkor abban 

az esetben ő maga fog biztosítani felvételi lehetőséget.  

 

2. A zöldhulladék elszállításával kapcsolatban a Tél utcai, Rákóczi utcai, valamint a Pacsirta 

és a Katona utcai lakosok jelezték, hogy heteken keresztül nem vitték el a zöldhulladékot. 

Ilyen problémát jeleztek-e a város más részeiről? 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1-i ülésén a 

polgármester Úr már tájékoztatta Önt, hogy a korábbi évek gyakorlatát figyelembe véve a 

soron kívüli ülésekre – tekintettel arra, hogy általában 1-2 napirendi pont kerül tárgyalásra - a 

helyi sajtó képviselői nem kerültek meghívásra. Abban, hogy a TV nem lett kiértesítve a 

2015. szeptember 22-i soron kívüli testületi ülésről semmi szándékosság nem volt, valóban 

mulasztás történt. A jövőben odafigyelünk arra, hogy többet ilyen ne forduljon elő, és minden 

nyilvános Képviselő-testületi ülésre meghívót fog a TV kapni. 

 

2. A BKSZ Kft. ügyvezetője a feltett kérdéseivel kapcsolatban az alábbi választ adta: 

„A felsorolt utcákon felénk a lakosság nem jelezte ezt a problémát, azonban az előfordult már 

más területeken, hogy gyűjtőkapacitás hiányában az adott gyűjtőnapon kitett zöldhulladékos 

zsákokat csak egy vagy két nappal később hoztuk el. Azonban azzal is találkoztunk már, hogy 

a lakosság egy része a folyamatos tájékoztatásaink ellenére sem tudja, hogy melyik a szelektív 

és melyik a zöld hulladékos hét és ezért ha szelektív héten rakják ki, akkor az bizony egy 

hétig is kint marad.” 

Határidő: Folyamatos  

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

                  

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2015. október 16.         Izsó Gábor 

                                                                                                polgármester 


