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Tárgy: A Képviselő-testület 2015. március 

30-i ülésén feltett interpellációkra 

adott válasz 

 

Sorszám: V/2. 

Előkészítette: Gál András Osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Koppné Dr. Hajdu Anikó 

Képviselő Asszony 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. április 29-i ülésére 
 

Kérdés: 

1. Vadvirág utca a Táborhely utca felöl megközelítve, rendkívül rossz. Kátyúzásra lenne 

szükség. 

 

2. A Tanácssor utcának a focipálya felöli vége nagyon megsüllyedt. Nagyon 

balesetveszélyes. 

 

3. A Bihari utca 7. szám alatt van egy lebontott épület, a tulajdonost fel kellene szólítani 

a rendbetételre. 

 

4. Március 19-i átláthatósági rendelet miért nem került kiküldésre az illetékes bizottságok 

számára? Ki sértette meg az SZMSZ 24. § (3) bekezdését? 

 

5. Békés Város Szervezetfejlesztési komplex anyagát szeretné megkapni Rácz Attila 

képviselő úr. Mikor tervezi a polgármester úr ezt az anyagot minden képviselőnek 

eljuttatni. 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

Válasz: 

1. A Vadvirág utcának a Táborhely utca felöli kátyúzása ügyében az alábbi tájékoztatást 

adom. Jelenleg útalapos utak kátyúzásához nincs kohósalak a telephelyünkön. Az 

anyagbeszerzés folyamatban van, egyelőre árajánlatokat kértünk cégektől anyagra és 

szállításra, továbbá a BKSZ Kft-től a kohósalak bedolgozására. A munkákat még első 

félévben elvégezzük. 

 

2. A Tanácssor utcának a rendbetétele is az előző kérdés szerinti válaszban foglaltak alapján 

fog megtörténni. 

 

3. Az Önkormányzat ebben az esetben nem jogosult eljárni. Az Építéshatóság az ingatlant 

megtekinti és a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. 
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4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága a 2015. március 24-i ülésén a „Közzéteendő adatok nyilvánosságra 

hozatalának rendjének szabályozásáról” szóló tájékoztatót megtárgyalta és a tájékoztatót 

tudomásul vette. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2015. (II. 23.) 

határozatával elfogadta Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatát, valamint 

83/2015. (II. 23.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a Békési Polgármesteri 

Hivatalnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 

szabályzatát. A testületi ülésen felmerült annak igénye, hogy ezen két szabályzat 

rendelkezései önkormányzati rendeletben kerüljenek megfogalmazásra. Rácz Attila Képviselő 

Úr azzal a javaslattal élt, hogy a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez való alapjog biztosítására irányuló igények teljesítésének 

rendjéről önkormányzati rendelet kerüljön kidolgozásra. Tekintettel arra, hogy a T. 

Képviselő-testület a szabályzatokat elfogadta, ezáltal az SZMSZ 24. § (3) bekezdése nem 

került megsértésre. 

 

5. Békés Város Szervezetfejlesztési komplex anyaga CD-re kiírásra került, melyet minden 

képviselő megkapott. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

 

Békés, 2015. április 23. 

 

          Izsó Gábor 

                  polgármester 

 

 


