
Tárgy:  

1. Révész u. Bólyai u. keresztezősében lévő 
jelzőtábla pótlása, 2. Vízvezeték kiépítése, 3. 
Kentucky vendéglátó egységgel kapcsolatos 
problémák 

Sorszám: V/1. 

Előkészítette: 
Gál András osztályvezető 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló:  Mészáros Sándor Képviselő Úr 
Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. január 26-i ülésére 

1. Kérdés: 

„Kb. 3 hónappal ezelőtt a Révész u. Bólyai u. kereszteződésben lévő, elsőbbségadás kötelező 
jelzőtáblát ismeretlen tettesek kiszedték, néhány napit ott hevert a földön, majd eltűnt. Időközben 
baleset is történt ott már. Kéri, hogy gondoskodjanak a jelzőtábla pótlásáról.” 
2. Kérdés: 

„A Petőfi utca végén lévő gyaloghídig ki van építve az ivóvízvezeték, ugyanakkor a 
Malomasszonykert felőli részen vannak jó néhányan, akik életvitelszerűen ott élnek, ezért kérik, 
hogy a zsilipig vezessék el az ivóvizet. Van, aki már 16 éve ott él, és gyerekei úgy nőttek fel, hogy 
nem volt vezetékes víz a házukban.” 
3. Kérdés: 

„Alpolgármester urat, és őt is megkeresték a Kentucky vendéglátó egységgel kapcsolatban, hogy az 
ott lévő áldatlan állapotokat szüntessék meg, mert a lakók elviselhetetlennek tartják, hogy az egység 
vendégei esetenként illuminált állapotban illemhelynek használják a házak környékét, odahánynak. 
Azt, hogy zajonganak, kiabálnak, már figyelembe sem veszik. Itt vetődött fel olyan probléma, hogy 
amikor kihívták a rendőröket, azt mondták, hogy menjenek az önkormányzathoz. Az 
önkormányzatnál pedig azt kérdezték, hogy van-e valamilyen rendőri feljelentés, intézkedés ezzel 
kapcsolatban. Kéri, megfelelően tájékoztassák az érintetteket, hogyan történik az ilyen ügyeknek az 
elintézése.” 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 
 

1. Válasz: 

 

A LISZ Kft. felé továbbítottuk a jelzőtábla visszahelyezési kérelmet. 

 

2. Válasz: 

 Az Élővízcsatorna töltésén vezetendő ivóvíz gerincvezeték bekerülési költsége kb. 2,5 millió 
forintba kerül, vízjogi létesítési engedélytervet kell készíttetni, és a magántulajdonban lévő töltés 
minden tulajdonosának is hozzá kell járulni. A folyamatot a Vízművek Zrt-nél kezdeményezzük és 
a konkrét költségek ismeretében, a finanszírozás lehetséges módjáról tájékoztatni. 
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3. Válasz: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. Korm. rendelet 
4.§ (1) bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény melléklete alapján Békés Város jegyzője - zaj- és rezgésvédelmi ügyekben 
- az első fokú hatósági jogkör gyakorlója. A „Kentucky Söröző” elnevezésű vendéglátóhely 
vonatkozásban a Jegyző, környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását rendelte el.  

Bírósági hatáskörbe tartoznak a rendzavarás és a garázdaság ügyében indult eljárások. Rendzavarást 
követ el, aki verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív, valamint rendzavarás vagy garázdaság 
esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít. 
Garázdaságot követ el az, aki olyan kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas 
arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A rendőrség a szabálysértések 
megelőzésében, felderítésében közreműködik. A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy 
intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet sértő vagy veszélyeztető tényt, 
körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. Ez a kötelezettség a rendőrt 
halaszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének 
időpontjában intézkedésre alkalmas állapotban van. 
 
Kérem válaszaim elfogadását. 
 
 
 
Békés, 2011. december 15. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 


