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Kérdések: 

1. Többen keresték meg azzal a problémával, hogy a közvilágítás elég hiányos, pl. Brassói 

utcában. Javasolja, hogy a mostani közvilágítási pályázatban mérjék fel a jogos igényeket, 

hátha be lehet venni ezeket is a pályázatba. 

 

2. A Görbe utcai lejáró - a Petőfi utcáról -, eléggé gödrös, kéri aszfalttal kijavítani.  

 

3. A Kőrösi Csoma Sándor utcáról három lakó is jelezte, hogy egyre nehezebb és egyre 

többe kerül nekik a közterület rendben tartása. Mivel Dánfokra ott járnak ki, esetleg a 

közmunkásokkal be lehetne segíteni nekik, mert viszonylag mély ott az árok, és elég nagy 

területen kell vágni a füvet.  

 

4. Érdeklődtek, hogy a IX. ker. 0190-es út (Töröksziget) mikor kerül kátyúzásra?  

 

5.  A Malomasszonykertben egy-két közkifolyó létesítésének a vizsgálatát kéri.  

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

 

1. A KEOP pályázat keretén belül közvilágítási hálózat korszerűsítés nem végezhető, csak 

már meglévő lámpatestek lecserélése. Az ez évi költségvetés tervezésében 1.000.000,- Ft 

szerepel a közvilágítási hálózat bővítésére, ez viszont nem fogja megoldani az egész város 

ilyen irányú igényeit. 

Terveink szerint a jelenlegi pályázatos korszerűsítéssel nem érintett részeket, illetve a 

„hiányzó” lámpatestek pótlását ún. esco finanszírozással valósítanánk meg, vagyis az esco 

partner végzi a beruházást és a város bizonyos időtartam alatt (6-8 év) az energiaszámla 

megtakarításából fizetné meg. 

 



2. Az említett utca lakóinak kérésére a szóban forgó útszakaszra csak a célforgalommal 

közlekedők hajthatnak be. A kohósalakos feltöltést a viszonylag meredek felhajtóról a 

járművek lesodorták. A megoldást valóban aszfalttal, illetve betonnal való burkolás jelentheti. 

Az ez évi Startmunka programban már nem számolhatunk jelentősebb anyagköltség 

támogatásra, ezért saját erőből kell megoldani az ilyen problémákat. A beavatkozásokban 

nyilván sorrendet kell felállítani, első helyen a balesetveszély elhárításának kell lenni. A 

Képviselő úr által jelzett problémát természetesen a megoldandó feladatok listájára 

felvesszük. 

 

3. Sajnos nem tudjuk ígérni a Kőrösi Csoma Sándor utcában a fűnyírást, jelenleg elég 

kapacitást igényelnek a városon átvezető főutak, a parkok, tömbházas övezetekben a 

parkfenntartás. Amennyiben a kapacitásunk engedi, akkor a turistaszezonban megpróbálunk 

erre az útvonalra is fokozott figyelmet fordítani. 

 

4. Az érintett ingatlantulajdonossal tartjuk a kapcsolatot. A legfrissebb felmérések alapján az 

időtálló javítás anyagának bekerülési költsége egymillió forint. Az érintett vállalkozó a 

munkadíj költségét vállalja. Keressük természetesen a megoldást, hogy legalább a 

balesetveszélyes szakaszok ki legyenek javítva. 

 

5. Az Alföldvíz Zrt-vel való egyeztetés alkalmával természetesen ezt a megoldást is 

megvizsgáljuk, a megbeszélés eredményéről értesítjük a Képviselő urat. 

 

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

Békés, 2014. február 13. 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 

 

 

 


