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Kérdések:
1. Két alkalommal kérte már, de eddig még nem kapta meg a Kikötő-naplót, vagy annak a
másolatát. Nyomatékosan kéri, hogy bocsássák rendelkezésére.
2. Év elején, január-február környékén kérdezte, illetve később még egyszer rákérdezett, hogy
a csatárkerti ivóvízvezeték kiépítése mikor valósul meg. Egyre többen érdeklődnek az ott
lakók, és szeretnék, ha megvalósulna.
3. Két évvel ezelőtt beszéltek róla, hogy a főtéri élelmiszerbolt előtt, a kerékpártárolónál van
néhány mély gödör, amely akadályozza az ott közlekedőket. Azóta sem került kijavításra,
ezért kéri, hogy valamilyen módon javítsák ki.
4. A Rákóczi u. 3. szám alatti épületnél facsemetéket ültettek és az épületnél gallyak
maradtak, melyek akadályozzák az ott közlekedőket. Kérdése, hogy ez engedélyezve volt-e?
5. A Rózsa u. 11. szám alatti ingatlan problémája már ismert a hivatal előtt. A tetőjavítást meg
kellene oldani február-március hónapban, és ehhez esetleg kamatmentes kölcsönnel
nyújtsanak segítséget az ott lakó néninek, amit a nyugdíjában tudna törleszteni. Van-e erre
valamilyen lehetőség?
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Tisztelt Képviselő Úr!
Válaszok:
1. Koszecz Sándor igazgató úr tájékoztatása alapján lehetőség van a Kikötő-naplót egy
előzetesen egyeztetett időpontban megtekinteni.
2. Az ALFÖLDVÍZ Zrt-től árajánlatot kérünk, és az árajánlat alapján tudjuk az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésbe betervezni az ivóvízvezeték
meghosszabbítását az Élővíz-csatorna töltésében a Malomasszonykertnél.
3. A főtéri élelmiszerbolt előtti területen a kerékpártárolónál a térburkolat javítása
megtörtént.
4. A Rákóczi u. 3. sz. előtti területen történt faültetést nem az Önkormányzat végeztette,
és ilyen munkához engedély nem került kiadásra. Az ottmaradt gallyak elszállításáról
a LISZ Kft. útján gondoskodunk.
5. A Rózsa u. 11. szám alatti ingatlan vonatkozásában építéshatósági eljárás van
folyamatban, az egyedi hatósági ügyben az eljárás lefolytatására Békés Város Jegyzője
rendelkezik hatáskörrel. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX.30.)
önkormányzati rendelet értelmében lakáscélú helyi támogatás kamatmentes kölcsön
formájában nyújtható életveszélyes ingatlan helyreállításához. A rendelet 5. § -a
alapján meghatározott összegű kölcsön nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek
lakhatása elemi kár (különösen: tűz, árvíz, belvíz, földrengés) miatt került közvetlen
veszélybe, és egyéb támogatásra nem jogosult. A közvetlen veszély
megállapíthatósága érdekében az Építési Hatóság véleménye figyelembe vehető. A
kamatmentes kölcsön iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályához benyújtani,
melyhez csatolni kell a rendeletben meghatározott igazolásokat, mellékleteket.
Amennyiben a rendeletben foglalt feltételek fennállnak abban az esetben nyújtható a
kérelmező számára kamatmentes kölcsön.
Kérem válaszaim elfogadását.
Békés, 2012. december 27.
Izsó Gábor
polgármester
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