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Tárgy: A Képviselő-testület 2015. október 

1-i ülésén feltett interpellációkra 

adott válasz 

 

 

Sorszám: V/3. 

Előkészítette: Gál András Osztályvezető 

Műszaki osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Dr. Seres István Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 29-i ülésére 
 

Kérdések: 

1. A Jobbik nevében a BKSZ Kft.-vel kapcsolatban kíván megosztani pár gondolatot. 

Továbbra is kérdezik, hogy miért nincsen szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas befogadó 

állomás Békésen? A korábban kihelyezett és megfelelő indoklás nélkül beszedett 

hulladékgyűjtő konténereket rakják ki. Tájékoztatót kérnek, hol találhatók használtruha gyűjtő 

konténerek. Valamint a szelektív hulladékgyűjtők helyéről is érdemes lenne egy tájékoztatót 

eljutatni a lakossághoz. Tudomásuk szerint használt kukákat lehet venni a BKSZ-nél. 

Békéscsabán ennél jóval olcsóbban lehet új kukát venni. A szerződést pedig egyoldalúnak 

tartják, mivel az határozatlan időre szól és nincsen rajta összeg, és miért egy példányos? A 

szerződés szerint a tulajdonos szemete miatti sérülésért a lakó a felelős. Ebben az estben 

viszont akkor a személyzet legyen ellátva megfelelő munkaruhával.     

 

2. Elmondja, hogy vannak olyan települések, ahol nem csak egyedülállók igényelhetnek 60 

literes kukát. Ezt érdemes lenne végiggondolni. Sokaknak nem gyűlik össze sok szemete. Ne 

csak egy magányos embernek lehessen ilyen, hanem ha másnak is elég, akkor ő is 

igényelhessen ennek megfelelően kukát.  

 

3. A reumatológia előtti parkolónál bárki parkolhat, azonban a betegszállító így nem tud 

megállni. Érdemes lenne egy felfestéssel jelezni ezt. A környező településekről sokan járnak 

át és gyalog kell elmenniük az autóbusz állomásról a rendelőig, azonban azon a szakaszon 

nem található nyilvános illemhely. 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Válaszok: 

 

A BKSZ Kft. ügyvezetőjétől az alábbi tájékoztatást kaptuk  a feltett kérdéseivel kapcsolatban: 

 

1. „A város alábbi pontjain vannak szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezve. 

  Fáy utca (Piaci nagy parkoló) 

  Kossuth 23. tömb belső  
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  Ady 6.  

  Liliom utca 

  Ady 14.  

  Széchényi tér (Nagy áruház mögötti parkoló) 

  Veres Péter tér 

  régi Szarvasi  

  Summás utca  

Ezek mellett a BKSZ Kft. hulladékgyűjtő udvart üzemeltet a Szarvasi út 64/1. számú 

telephelyen, ahol a lakosság leadhatja munkaidőben nagydarabos hulladékát, illetve a 

szelektíven gyűjthető és hasznosítható hulladékokat, pl. üveg, papír fém csomagolási, 

veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, salak, építési törmelék, zöldhulladék stb. 

Három helyen szüntettük meg a szelektív gyűjtőszigetet lakossági jelzések alapján, mert ezek 

környéke rendszeresen szemetes volt. Ezek a Móricz Zsigmond utca és a Kert utca sarka, a 

volt Kim Ir Szen utcán és a Verseny utca sarkán.  

Használt ruhagyűjtést nem a Kft. végzi, hanem egy egyesület, nekik gyűjtő konténerük a 

Főtéri és az Ady utcai REAL ABC-nél van, az ezekben elhelyezett ruhákat rászorulóknak 

juttatják el. Amennyiben a lakosságnak már nem hordható, felesleges ruhái vannak azokat a 

szelektív gyűjtő edénybe, illve a hulladékudvarba vihetik ki, ahol ingyenesen vesszük át tőlük.  

Arról nincs tudomásunk, hogy a mi árainknál olcsóbban lehet Békéscsabán új edényeket 

venni, de természetesen bárki bárhol megvásárolhatja a szabvány és rendeletünk által 

meghatározott hulladékgyűjtő edényeket. 

A szerződés véleményünk szerint nem egyoldalú, az mindent tartalmaz, amit egy 

szerződésnek tartalmaznia kell. Az árat a miniszteri rendelet hiányában az Önkormányzat 

határozza meg, amelyre utalást a szerződés tartalmaz. A szerződés azért határozatlan időre 

szól, mert a közszolgáltatót az Önkormányzat jelöli ki és a kiválasztott közszolgáltatóval köt 

szerződést, akinek kizárólagos joga van a város területén történő lakossági jelegű hulladék 

gyűjtésre és ez a kizárólagosság az Önkormányzattal kötött szerződés időpontjáig tart. Tehát, 

ha lejár az Önkormányzattal kötött szerződése a közszolgáltatónak, akkor a lakossági 

szerződés hatálya is megszűnik ezért kötjük meg határozatlan időre. 

A Kft munkavállalói, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő védő ruházatban dolgoznak. 

Azonban sokszor előfordul, hogy vegyszert vagy építési törmeléket tartalmaz a 

hulladékgyűjtő edény, amely ürítés során az embereink testi épségét veszélyezteti, erre lássuk 

be előre nem lehet felkészülni, mert senkitől nem várható el, hogy napi 8-10 órát dolgozzon 

vegyvédelmi ruhában. Az építési törmelékre pedig nem létezik védő ruházat, valamint az a 

gépeink állapotát is rombolja.  

2. A jogszabályok a BKSZ Nonprofit Kft. részére csak azt teszik kötelezővé, hogy a lakosság 

részére felajánlja legalább kettő edény választásának lehetőségét. Ebből a kettőből az egyik 

edénynek 80 literesnek kell, hogy legyen, illetve a jogszabályok leírják, hogy az 

életvitelszerűen egyedül élőnek joga van a 60 literes edény választásához.  
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A fentiek miatt az egyedül élő 60, 80 illetve 120 literes edény ürítését választhatja.  

Ott ahol egynél többen élnek azok választhatják a 80 és 120 literes edény ürítését.”  

Határidő:  Értelem szerint 

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

      Ilyés Péter ügyvezető 

 

3. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő is jelezte már felénk ezt a problémát. 

Az elsősorban mozgássérültek parkolását szolgáló akadálymentes parkoló méretbeli előírásait 

a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési 

követelményekről (továbbiakban: OTÉK) című jogszabály, az ÚT 2-1.208 számú, 

Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése) című útügyi műszaki előírás 

(továbbiakban: Szabvány), valamint a pályázatokhoz kötelezően betartandó „Segédlet a 

közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex 

akadálymentesítés” című segédlet (továbbiakban: Segédlet) tartalmazza. 

Ezek alapján az akadálymentes parkoló szélessége 3,6 m, párhuzamos parkolásnál a hossza 

pedig 6,5 m. 

Ilyen paraméterek mellett akadálymentes parkoló a Kőrösi Csoma Sándor utcai parkolóban 

csak felfestéssel nem megoldható. A jelenlegi, ilyen célt szolgáló parkolók az előírás szerinti 

50 m-es távolságon belül helyezkednek el. 

 

A buszpályaudvar és a Rendelőintézet közötti legrövidebb távolság gyalogosan 780 m. A 

pályaudvaron és a Rendelőintézetnél is található mosdó helyiség. A két épület között a 

legrövidebb távolságot módosítva a ligeti nyilvános WC 400 m, ekkor viszont az összes 

távolság 950 m-re nő. 

 

              

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

Békés, 2015. október 21. 

 

  Izsó Gábor 

                                                                                                polgármester 


