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Kérdések: 

1. Nem saját maga részéről tapasztalta, mert a hivatal dolgozói mindig rugalmasan álltak 

hozzá a kéréseihez, de már az előző testületi üléseken tapasztalta, hogy volt egy képviselő, aki 

adatokat kért az egyik intézménytől. Kérdése Jegyző Asszonytól, hogy ez hogyan van 

szabályozva? Hol, milyen úton-módon lehet adatokat kérni, milyen információhoz lehet 

hozzájutni? Ez csak betekintési jogot jelent? Más adatot lehet-e kérni? Mennyi az átfutási 

ideje? Tehát ami ezzel kapcsolatos, hogy legyenek tisztában vele, ne okozzon problémát 

senkinek a jövőben sem. 

 

2. A Vásárszél u. 4. szám előtt van egy rövid, kb. 50 méteres szakasz, ahol még kővel sincs 

felszórva az út, és esőzéskor felázik, nem tudnak rajta közlekedni a járművek, pl. a mentő sem 

tud bemenni. Kohósalakkal, vagy kőtörmelékkel fel tudnák-e szórni, hogy esős időben is 

járható legyen ez az útszakasz? Továbbá mutatták az ott lakók, hogy van ott két fedett 

árokrész az emeletes házak felől, és még hűvös időjárás esetén is eléggé büdös volt a víz, 

ezért felmerül a gyanú, hogy illegális szennyvízvezeték van belekötve. Kéri, hogy ezt is 

vizsgálják meg.  

 

3. Többen jelezték, hogy egyes helyeken elég magasak az útpadkák, emiatt megáll az úton a 

víz, és így az út is hamarabb tönkremegy. Kérdése, hogy a város tulajdonában lévő gréderrel, 

amely tudomása szerint bérbe van adva, lesz-e lehetőség az útpadkák lenyesésére, javítására?  

 

 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény értelmében a közfeladatot ellátó szervnek, intézménynek lehetővé kell tennie, hogy a 

kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - a törvényben 

meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.  

A törvény értelmében a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy 

elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló 



igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő 

legrövidebb idő alatt, főszabály szerint azonban 15 napon belül tesz eleget, de ennél hosszabb 

határidő is megállapítható.  

A közfeladatot ellátó szervnek, intézménynek a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie, melyben 

rögzítésre kerül a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló 

kérelmek teljesítésének rendje (kérelem formai és tartalmi követelményei, adatszolgáltatás 

módja, ideje). Az önkormányzati intézmények közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzatait aktualizálni szükséges. A szabályzatok 

felülvizsgálata folyamatban van.   

 

2. A kért útalapépítés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánerős 

lakossági út- és útalap építések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 1/2004. (I. 30.) 

önkormányzati rendelete alapján történhet, ahogyan a város többi részén is. A 90-es években 

az önkormányzat aszfalt utat tervezett a Vásárszél utcára, de akkor a lakosok aláírásgyűjtéssel 

ezt megakadályozták. 

A szennyvízszagról nekünk is tudomásunk van, az Alföldvíz Zrt. embereivel keressük a bűz 

forrását. 

 

3. Az útpadkák nyesését Startmunka keretében fogjuk elvégezni, előreláthatóan a bérbe adott 

gréder visszakerül az önkormányzathoz, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft 

üzemeltetésébe. 

 

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2013. március 13. 

 

 

Izsó Gábor 

           polgármester 


