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Kérdések:
1. A Kossuth u. 7. szám alatti társasház másfél éve kapott ígéretet, hogy lámpatestet szerelnek
fel, ami a napig nem történt meg.
2. Szorgalmazták már az autóbusz pályaudvar melletti artézi kút megnyitását, de a mai napig
nem történt meg, csupán padok vannak kitéve. A lakosság részéről a környéken igen nagy
lenne az igény az artézi vízre, folyamatosan szorgalmazzák a kút megnyitását.
3. Mivel az utak aszfaltozása mindenütt erősen foglalkoztatja a lakosságot, javasolja, hogy
tegyenek közzé egy tájékoztatást a helyi újságban, hogy melyik utcában mi az oka annak,
hogy nincs aszfaltozás.
4. A Csíkos u. 2. szám alatti szolgalmi úttal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási bejegyzés,
hogyan törölhető és milyen módon lehet biztosítani az átjárást a Csíkos u. 4. szám felől?
Válaszok:
Tisztelt Képviselő Asszony!
1. A Kossuth utca 7. sz. közvilágítás bővítése tervezés alatt áll. Kivitelezése csak a
tervezés, engedélyezés után történik meg.
2. A kút vizsgálata nem fejeződött még be, kamerázással csak 340 m mélységig jutottunk
el eddig (a kút 720 m talpmélységű). Az 1978-as földrengéskor apadt el a kút, melyet
az akkori Békés Megyei Vízművek Vállalat ezután kompresszorozott és egy
béléscsövet helyezett el benne, de vizet nem tudtak fakasztani. Ezt erősíti meg a mi
próbaszivattyúzásunk is. Amennyiben kamerázással le tudunk jutni a kút szűrőzéséig,
akkor lehet végérvényesen eldönteni, hogy üzembe állítható, vagy sem.
3. Az útalappal ellátott utcák aszfaltozására a magas ár miatt az Önkormányzatnak csak
megfelelő pályázat elnyerése esetén van lehetősége.
4. A Csíkos utca 2. sz. átjárási szolgalmi jog ügyében az ügyfél korábban járt a Műszaki
Osztályon, ahol tájékoztatást kapott arról, hogy a szolgalmi jog megszüntetését neki
kell kezdeményezni. A Békés, Csíkos u. 2. sz. (hrsz.: 5623) alatti ingatlan földhivatali
ingatlan-nyilvántartásában átjárási szolgalmi jog van bejegyezve a Békés, Jantyik M.
u. 9. sz. (hrsz.: 5622) alatti ingatlan javára. Amennyiben az átjárási szolgalmi jog
törlésre kerülne, úgy a Békés, Jantyik M. u. 9. sz. (hrsz.: 5622) alatti ingatlan
megközelíthetőségét biztosítani kellene. A Csíkos u. 2. sz. alatti ingatlan tulajdonosai
az átjárhatóságot a Békés, Csíkos u. 4. sz. (hrsz.: 5612/B/1) alatt lévő sportcsarnok

ingatlanán meglévő 2 db parkoló megszűntetésével szeretnék biztosítani. Ez
egyrészről a sportcsarnok ingatlanára történő átjárási szolgalmi jog bejegyzését és a
parkolási lehetőségek szűkítését eredményezné, másrészről a Békés, Csíkos u. 2. sz.
(hrsz.: 5623) alatti ingatlan értéknövelésével párhuzamosan a sportcsarnok
értékcsökkenését okozná, ezért az önkormányzatnak nem érdeke az átjárási szolgalmi
jog biztosítása a Csíkos u. 4. sz. alatti ingatlan vonatkozásában.
Kérem válaszaim elfogadását.
Békés, 2013. május 10.
Izsó Gábor
polgármester

