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Kérdések: 

1. Korábban már interpellált a Libazug utcai egyirányú táblával kapcsolatban, és akkor azt a 

választ kapta, hogy majd pénzügyi bizottsági ülésen visszatérnek rá, a bizottság vizsgálja 

meg. Azonban ez azóta nem történt meg, ezért kéri, hogy a következő bizottsági ülésre 

kerüljön be ez a kérdés.  

 

2. A Veres Péter téri lakók vízdíjfizetésével kapcsolatos múltkori interpellációjában lehet, 

hogy nem jól fejezte ki magát, ezért ismételten előadja a problémát. Időközben az egyik 

lakótól, Illés Lajostól kapott egy csomó iratot a lakók aláírásával, amelyben a lakóközösség 

ezzel a problémával foglalkozik (ezeket az iratokat átadja, és kéri a jegyzőkönyvhöz csatolni.) 

Problémájuk abból adódik, hogy nincs minden lakásban felszerelve vízóra, így akinek 

vízórája van, annak kiszámlázzák a vízórán mért mennyiséget, plusz különbözetként a 

fennmaradó fogyasztást is az összes lakó között osztják szét, nem csak azok között, akiknek 

nincs vízórájuk. Tehát akinek vízórája van, az kétszer fizet, nem csak a saját fogyasztását 

fizeti. Kérdésük, hogy ez jogos-e?  

 

3. A malomasszonykerti lakók érdeklődnek, hogy mikorra várható a Vízművek ajánlata a 

vízvezetésre? Közel másfél éve húzódik már ez a probléma.  

 

4. A Kentucky vendéglátó egység környékén lakók felkeresték, hogy megtörtént a zajmérés, 

de akkor, amikor nem volt disco, és ezt is az egységtől három házzal távolabb mérték. 

Javaslatuk, hogy akkor menjenek ki zajmérésre, amikor a lakók szólnak, és közvetlenül az 

egység melletti, illetve szemben lévő házaknál mérjék, hogy mekkora a zajszint. Akár éjjel 2 

órakor is menjenek ki, ő vállalja, hogy szól Polgármester Úrnak és Jegyző Asszonynak, hogy 

együtt menjenek ki a zajszint mérésre. Úgy gondolja, amíg valóban valamilyen komolyabb 

lépés nem történik, addig nem jut nyugvópontra ez az ügy. Egyébként ezzel kapcsolatban 

javasolja, hogy az egész városban éjjel 1 órakor zárjon be minden egység.  
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Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

 

1. A Libazug utca forgalmi rendjének megváltoztatásával kapcsolatos kérdés a Pénzügyi 

Bizottság ülésén kerül megtárgyalásra.  

 

2. A Veres Péter tér 9. szám alatti lakások esetében azoknál a lakásoknál, amelyek nem 

rendelkeznek egyedi mérőórával az Alföldvíz Zrt. átalánydíjat számol fel. Műszakilag 

nehezen és költségesen kivitelezhető az egyedi vízmérőórák felszerelése, azonban ennek 

ellenére lehetőség van arra, hogy a lakók saját költségükre rendeljék meg a mérőórákat az 

Alföldvíz Zrt-től. A lakásgazdálkodással kapcsolatos problémák megoldása a jelenleg 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel alatt álló önkormányzati intézménynek, a Békési 

Városgondnokságnak lesz a feladata, ezért kérem szíves türelmét. 

 

3. A malomasszonykerti lakók ügyében az Alföldvíz Zrt. ajánlata még nem érkezett meg. 

Ismételten felvettük a kapcsolatot az Alföldvíz Zrt. képviselőivel, az ajánlat megérkezéséről 

tájékoztatni fogjuk a T. Képviselő Urat. 

 

4. A Kentucky Pub vendéglátó létesítmény által okozott zajterhelés késő éjszakai órákban 

történő bemérésekor a szórakozóhelyen tartottak disco-t. A zajmérések végzésének módját és 

helyét a zajkibocsátási határérték megállapításának, és a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVm rendelet szabályozza. Az elkészült 

szakvélemény a fenti jogszabály alapján készült, a mérési pontok a jogszabályoknak 

megfelelő helyeken kerültek kijelölésre. 

A zajmérést kizárólag erre jogosítvánnyal rendelkező hivatalos szakértő végezheti 

amennyiben a szakértőt a vonatkozó jogszabályok szerint Békés Város Jegyzője kirendeli. 

Mivel a szakértő kirendelése a közigazgatási hatásósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján történik, az abban foglalt eljárási 

cselekmények lefolytatásának ideje lehetetlenné teszi a szakértő azonnali, éjszakai 

telefonhívásra történő kirendelését. A zajmérés költsége megközelítőleg 70.000.- Ft, mely 

összeg a szakértő díja és amennyiben a mérés nem állapít meg határérték túllépést, úgy a 

költség az eljárás kezdeményezőjét terheli.    

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2013. június 13. 

Izsó Gábor 

           polgármester 


