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Kérdések:
1. A Váradi utcában a belvízelvezető csatornát ki kellene takarítani.
2. A kukákat ki, honnan és mennyiért szerzi be? És ugyanolyan áron adják-e tovább a
lakosságnak? A meglévő 120 literes helyett kisebbre cseréli a lakos akkor azt beszámítják-e?
A régi nagyobb kukát ha 60 literest igényel az egyedülálló akkor azt le kell-e cserélnie?
3. A Városházi Krónikát szeptember 24-25-én terjesztették. Az első oldalon a szemétszállítási
szerződések megkötésére szeptember 20-i dátum szerepel.
Tisztelt Képviselő Úr!
Válaszok:
1. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet értelmében:
„8. § (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek
kivételével, továbbá a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint, de
évente legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a
zöldterület felől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad
lefolyását.
(3)
A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti
mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény
szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.”
A Váradi utcai csatorna nem tartozik az önkormányzati feladatot képező tisztítási kategóriába,
azokat az érintett lakosoknak kell megtennie.
Közfoglalkoztatás bevonása csak szabad kapacitás esetén oldható meg.
2. Az edényeket a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. szerzi be Gödről és az edények egyösszegű
értékesítése önköltségi áron történik. A Kft. lehetőséget biztosít azonos típusú edény kisebbre
cserélésére. Igen a nagy kukákat le kell cserélni, de erre ingyenesen lehetőséget biztosít a Kft.,
amennyiben azonos típusú kukával rendelkezik a lakos.
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3. A Városházi Krónikában a dátum elírásra került, mivel a közszolgáltatási szerződések
megkötése folyamatosan történik.
Kérem válaszaim elfogadását.
Békés, 2015. október 21.
Izsó Gábor
polgármester

2

