
Tárgy: 1. Szánthó Albert utcai kerékpárút 

2. Rákóczi utca 42-46/1. aszfaltút 

kijavítása 

3. Útalapos utak kátyúzása 

4. Lakossági panasz a veres P. téren a 

csatorna mellett tervezett építkezés 

ellen 

5. Malomasszonykerti vízvezeték 

kiépítése 

6. Dózsa György utca közvilágítás 

kiépítése 

Sorszám: V/1. 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Mészáros Sándor Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. május 29-i ülésére 
 

Kérdések: 

1. A Szánthó Albert utcán főként az elektromos kerékpárral közlekedők nem a kerékpárutat 

veszik igénybe, hanem a járdát. Kéri visszahelyezni a korábbi jelzőtáblát. 

2. Megkeresték azzal, hogy a Rákóczi u. 42. és 46/1. számig a lakók feltöltötték az aszfaltút 

és a kerékpárút közötti részt termőfölddel. Kérdésük, hogy a Táncsics utcához hasonlóan 

miért nem lehet feltölteni apró kővel? Miért nem tudják visszaállítani az eredeti állapotot? 

A lakók kérdése, hogy ők feltölthetik-e zúzalék kővel ezt a részt? 

3. Többen kérdezték tőle, hogy mikor kezdődik már el az utak kővel való szórása?  

4. Lakóktól érkezett megkeresés hozzá, mely szerint tiltakoznak a Veres P. téren a csatorna 

mellett tervezett építkezés ellen. Azt mondták, hogy Polgármester Úrnak is jelezték már 

ezt a problémát. Kérdése, hogy a helyi rendelet alapján mi vonatkozik erre a területre? 

Erről tájékoztatni kell az ott lakókat.  

5. Kérdése, hogy van-e már visszajelzés az Alföldvíz Zrt. részéről a malomasszonykerti 

vízvezeték kiépítésével kapcsolatban? Az ott lakók érdeklődnek, mivel már 2 éve húzódik 

ez az ügy.  

6. A Dózsa Gy. u. 32/1. szám előtt nincs semmiféle közvilágítás. Kérdése, hogy a most folyó 

pályázati korszerűsítés keretében megvalósítható lenne-e?  

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

1. A Földhivatal előtti volt burkolólapokból került kiépítésre a Szánthó Albert utcai iskola 

előtti útszakasz. A kerékpárosok tájékoztatása érdekében a táblák pótlásáról gondoskodni 

fogunk.  



2. A kerékpárút építés során csak a felhízott padkát távolította el a kivitelező, hogy a 

csapadékvíz az útról lefolyjon. Mivel nem új építésről van a jelzett helyen szó, így 

padkakészítés nem volt a projektben. A Táncsics utcai új építésnél 3 cm zúzottkő terítés 

szerepel, de annak a teherbírása nem hogy kamionra, hanem személyautóra sem lenne 

elegendő, pusztán esztétikai szerepe van. A lakosok az illetékes közútkezelővel (Sarkadi 

Üzemmérnökség) egyeztetve tölthetik fel az útpadkát.  

3. Az útalapos utcák kátyúzásához 2,0 millió forint összegben beszereztük a szükséges 

anyagot, a teljes városi úthálózat felmérése után, júniusban kezdjük el - a legrosszabb 

útalapos utakkal kezdve - kátyúzást. 

4. A rendezési terv módosítása során két körös egyeztetésre került sor a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, és a módosítás ellen nem érkezett észrevétel. Viszont nem 

garázssor, hanem max. 2 állásos garázs építésére van lehetőség, melyet megelőz az 

önkormányzati terület értékesítése. A panaszos lakost írásban tájékoztattuk. 

5. Az Alföldvíz Zrt-nek bármely megoldás megfelel a kertekben lakók vízigényének 

kielégítésére, az 1 db közkifolyó megépítésére a „járdás” dűlőn célszerű tervezni a 

vízvezetéket, ezzel a felsőkörgáti zsilip magasságáig a beruházási költség mintegy 9,0 

millió forint. Ezzel a megoldással az érintett lakóingatlanok is rá tudnának csatlakozni a 

vezetékre. A közkifolyót vízórával kell ellátni, mindenképpen javasoljuk, hogy ún. kártyás 

rendszerrel lehessen használni. A beruházás megindításához Képviselő-testületi határozat 

szükséges. 

6. A Képviselő-testület által 153/2014. (IV. 30.) határozattal döntött a közvilágítási hálózat 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0005 pályázattal nem érintett 515 db lámpatest LED-es átalakítására 

és a hálózat szabvány szerinti megvilágítási értékeinek biztosítását szolgáló bővítésre nyílt 

közbeszerzési eljárást kiírásáról. A Dózsa György utca gyűjtőút, pályázaton kívüli 

lámpatestekre vonatkozó közbeszerzési kiírásban szerepelni fog. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

Békés, 2014. május 15. 

 

 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


