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1. A Templom-köznél lévő átfolyónál felgyülemlett anyagot kéri eltávolítani, hogy a közelgő 

meleg időjárásra tekintettel megelőzzék a rothadását.  

2. A Veres P. tér 9. alatti lakótömbből keresték meg azzal a problémával, hogy a lakók egy 

részének van felszerelt vízórája, másik részének nincs. A vízdíjat a LISZ Kft. számlázza 

tovább a lakóknak, és akinek nincs vízórája, az 5-6 ezer Ft-ot fizet havonta, akinek van, az 

pedig 15-16-17 ezer Ft-okat. Kérik ezt valahogyan korrigálni. Vagy mindenkinek szereljenek 

fel vízmérőt, vagy akiknek nincs vízmérőjük, azok között arányosan osszák szét a fogyasztott 

mennyiséget.  

3. Úgy tudja, hogy az egyik településőr felmondott, és felszabadult egy motor ez által, ami 

úgy tudja, elég jó állapotban van. Az egyik mezőőrnek viszont igen rossz állapotban van a 

motorja, elég sok pénzt kellene rákölteni. Nem lehetséges, hogy ennek a mezőőrnek adnák át 

a jobb motorkerékpárt?  

 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

1. A Templom köznél felgyülemlett uszadék elszállítását sürgős feladatként kiírtuk a 

közmunkásoknak. 

2. A Veres Péter tér 9. lakótömb vízdíjra vonatkozó panaszával kapcsolatban az alábbi 

tájékoztatást adom: Az Alföldvíz Zrt. az utóbbi időben egy 1995-ös jogszabályra 

hivatkozva, a tömbházak bekötési főmérőjének és a hozzá kapcsolódó almérők 

fogyasztásának különbözetét nem a lakóknak, hanem a tulajdonosoknak, vagy a 

lakótömb kezelőjének számlázza. Így történt ez a jelzett esetben is, a 

vízdíjkülönbözetet a LISZ kft az önkormányzat helyett megfizette, a vízművektől 

kapott fogyasztási adatok alapján azt a lakások között felosztotta és kiszámlázta az 

egyes lakások bérlőinek, de a vízdíjakat továbbra is az Alföldvíz Zrt számlázza. A 

mérőórák felszerelését a lakosok saját költségükre rendelhetik meg az Alföldvíz Zrt-

től. 

3. A településőr motorjával kapcsolatos interpellációjára az alábbi tájékoztatást adom: 

2013. április 20. napjával egy településőr munkaviszonya közös megegyezéssel 

megszüntetésre került. Így jelen pillanatban valóban rendelkezünk 1 darab Simson 
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típusú segéd-motorkerékpárral mely nincs használva. A gazdaságossági, és 

célszerűségi szempontokat is figyelembe véve munkáltatói döntés alapján kerülhet 

sor motorkerékpár cseréjére.    

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2013. május 10. 

Izsó Gábor 

           polgármester 


