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Kérdések:
1. „Szükségesnek tartja a köztisztasági rendelet felülvizsgálatát, abból a szempontból, hogy
van olyan vállalkozó, aki kifizeti a 120 literes kuka ürítését, de ezzel szemben nincs
ellenszolgáltatás. Már régebbi téma, hogy több vállalkozó is megkereste abban az ügyben,
hogy vannak olyan tevékenységek, amelyekben nem keletkezik szemét. Tudja, hogy
jogszabályilag mindenki kötelezhető, de nálunk magánszemélyeknek ingyenes a szolgáltatás,
de ha felülvizsgálják a helyi rendeletet, gondolják meg azt, hogy kell-e havonta fizetni a 120
literes kukáért, amikor gyakorlatilag semmi szemetet nem visznek el. Vizsgálják felül,
fizessenek valamennyit, de ne fizessenek ki 120 literes kukát havonta, ha évente nincs annyi
szemét.
2. „A Mátyás király utcából jelezték, hogy 8-10 éve nem voltak kitakarítva a belvízelvezető
árkok. Mellette a Deák Ferenc utcát kitakarították, állítólag volt, hogy a mellett lévő
Szabadkai utcát egy évben kétszer is megcsinálták. Kérdése, hogy mikorra lehetne
beütemezni a Mátyás király utcai árok kitakarítását? Nagyobb esőzéskor előfordult, hogy a
kapuban bokáig állt a víz, mert a Hunyadi utca felé nincs lefolyás, az utca másik végén pedig
a Csabai utca felé folyik a víz. Az átereszek is el vannak dugulva, és az árok sem volt
kitakarítva hosszabb ideje.”
3. „A Tárház utcából jelezték, hogy az utca elejétől körülbelül az utca közepéig nagyon
gödrös, és némelyik olyan nagy, hogy majdnem fennakadnak benne az autók. Kérdése, hogy
mikor kerülhet sor az utca megjavítására?”
4. „Dánfok a peremkerületi programból is kimaradt, viszont ott is jelezték, hogy a Kökény
utcán van járda végig, és mellette néhány méteren, de vannak olyan területek, ahol szinte
semmi járda nincs. Csapadékvíz elvezető árok sincs mindenhol. Kérdése, hogy a Startmunkaprogramba belefér-e a járdaépítés ezen a területen több éves ütemezéssel? „

Válaszok:
Tisztelt Képviselő Úr!
1. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a február 28-i ülésre terjesztjük a T. Képviselőtestület elé, mely során megvizsgáljuk a szemétszállítási szolgáltatásra vonatkozó
feltételeket is.
2. A Mátyás király utca csapadékvíz árkának takarítását az idei Start-munkaprogramba
beütemeztük.
3. A Tárház utca nem aszfaltburkolattal készült, az utca kétrétegű felületi bevonattal
rendelkezik. Kátyúzását – anyagi korlátok miatt – csak kohósalakkal tudjuk megoldani,
amely szintén a Start-munkaprogram keretében valósulhat meg.
4. A dánfoki járdahálózat bővítése, valamint a nyílt csapadékvíz csatorna építése is a
terveink között szerepel, mindez a Start-munkaprogramban kerül tervezésre.
Kérem válaszaim elfogadását.
Békés, 2013. február 14.
Izsó Gábor
polgármester

