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Kérdések: 

1. A Jantyik utcáról többen jelezték, hogy készek aláírást gyűjteni, mert mióta megkezdődtek 

az iskolaleválasztások, egyebek, úgy érzik, hogy probléma van, mert az odajárók nem a 

Csíkos utcán parkolnak, hanem behajtanak a Jantyik utcára is. Ez az utca keskeny, két autó 

alig fér el egymás mellett, és a füvön is parkolnak. Illetve a reggeli órákban hangoskodnak, és 

attól félnek, ha megkezdődik az iskola, ez a hangoskodás még fokozódni fog. A lakók úgy 

érzik, hogy emiatt csökkent az ingatlanuk értéke is. Kérdése, hogy polgármester úr mit fog 

tenni a feszültség csökkentése érdekében? 

 

2. Amely képviselő nem tud részt venni valamilyen ok miatt a képviselő-testületi ülésen, a 

nyílt ülés anyagait, jegyzőkönyvét meg tudja nézni a városi honlapon. Azonban a zárt ülés 

jegyzőkönyvéhez, határozatokhoz, illetve a testületi ülésen kiosztott anyagokhoz nem jut 

hozzá az interneten. Pl. most látta, hogy volt a Települési Értéktár létrehozása napirenden a 

legutóbbi rendkívüli ülésen, amely a helyszínen került kiosztásra, és mivel nem volt jelen az 

ülésen, erről nem kapott anyagot. Az a kérése, hogy a jövőben a jelenléti ív, a jegyzőkönyv 

alapján mindenki kapja meg, aki nem tudott részt venni a zárt ülésen, a zárt ülések helyben 

kiosztott anyagát, a hozott határozatokat, és a jegyzőkönyveket.  

 

3 Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy minden évben szépen fel vannak téve a testületi 

anyagok a városi honlapra, és ha jól emlékszik, a 2009. évben csak az első két-három hónap 

anyaga van fent, az összes többi nincs?  

 

4. A városban több utcában felfestettek különböző kerékpársávokat. Békésen nagyon sokan 

közlekednek kerékpárral, vagy autóval, és véleménye szerint a döntő többség nem is tudja, 

hogy mit jelent ez a sáv, hogyan kell ezen közlekedni, és milyen szabályokat kell betartani. 

Kérdése, hogy mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Ki döntötte el, hogy melyik utcában, hol 

lesz felfestve ez a kerékpársáv? Lakók is megkeresték, és közlekedési szakemberekkel is 

beszélt. A lakóknak az volt a problémájuk, hogy nem tud hol parkolni az, aki ott lakik, mert a 

kerékpársávon, pl. ami megy Dánfok felé, nem szabad megállni, nem lehet parkolni a házak 

előtt. A közlekedésbiztonsági szakemberek szerint ez a kerékpársáv megoldás veszélyesebb, 

mint a korábbi, mert gépkocsik esetében előzésnél nem férnek el egymás mellett a 

szembejövő járművek, mivel a kerékpársáv leszűkíti az utat, ezért kénytelenek igénybe venni 

a kerékpársávot, és ha a gépkocsivezető figyelmetlen, ráhúzhatja a kormányt a kerékpárosra. 



Nem tudja, hogy mi a tapasztalat, milyen a megítélése ennek? Véleménye szerint ez 

balesetveszélyesebb, mint a korábbi megoldás volt. 

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

 

1. A Jantyik utca érintett szakaszának megnövekedett forgalmával kapcsolatban 

önkormányzatunkhoz nem érkezett lakossági észrevétel. Amennyiben a lakosok képviselői 

felkeresnek minket és jogos problémát fogalmaznak meg, akkor a másik két 

intézményfenntartóval való egyeztetés után a szükséges intézkedéseket meg tudjuk hozni. 

 

2. Amennyiben a képviselő-testületi ülésen a kipostázott anyagoktól eltérő anyagok kerülnek 

kiosztásra, a testületi-ülésen jelen nem lévő képviselő számára ezen anyagok kiküldésre 

kerülnek. A zárt ülés anyagai a Békési Polgármesteri Hivatal Titkárságán, a nyílt ülés anyagai 

a Békési Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint Békés Város honlapján, a 

www.bekesvaros.hu oldalon egyaránt megtekinthetőek.   

 

3.  2012. július hónapban informatikai támadás érte a web szervert, mely következtében a 

rendszer összeomlott. Az eredeti állapot visszaállítása csak részleges sikerült, azonban a 

hiányolt tartalom már pótlásra került. A jövőben esetlegesen felmerülő problémák 

kiküszöbölésére kialakításra került egy új rendszer.  

 

4. A Dél-alföldi Operatív Program „Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” 

DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázatra a Képviselő-testület 2012. augusztusi döntése alapján 

pályázatot nyújtunk be, mely 288.912.300,-FT támogatást kapott 100 %-os intenzitás mellett. 

A kiírás szerint 80 km összefüggő kerékpáros hálózatot kell létrehozni a megvalósítás végére 

és tekintettel arra, hogy a dánfoki turisztikai attrakciók helyszínét is össze kellett kötni a 

kerékpár hálózattal, ezért ezt a legolcsóbb megoldást tudtuk megvalósítani. 

A nyitott kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál, a nyitott kerékpársávot el 

szabad hagyni biciklivel például balra kanyarodás előtt, a nyitott kerékpársávra más 

járművek is ráhajthatnak például jobbra kanyarodás előtt, vagy az egymás mellett 

történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében, viszont gépjárművel várakozni és 

megállni tilos ezen a sávon. 

Az úttestre festett kerékpáros nyom a kerékpárosok számára jelzi az úttesten javasolt 

pozíciót, egyúttal a többi járművezetőt figyelmezteti a kerékpárosok jelenlétére. 

Természetesen az úttesten elfoglalt pozíció csak javaslat, tehát el lehet térni tőle, valamint 

más járművek is ráhajthatnak, mivel nem jelent külön sávot. 

 Mivel az érintett útvonalakon nem volt általánosan jellemző az út szélén való 

megállás, várakozás, ezért kedvező a fogadtatása az új felfestéseknek, természetesen 

elsősorban a kerékpárosok részéről. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

Békés, 2013. szeptember 11. 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 
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