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Kérdések: 

1. Az Irányi utca elején, a Rákóczi utcáról a rendőrségnél lefordulva rendszeresen mindkét 
oldalon állnak járművek, és időnként az utca egy sávra szűkül. Valamit tenni kellene, esetleg 
a jobb oldalon tegyenek ki „Várakozni tilos” táblát.  
 
2. Véleménye szerint a képviselő-testület egy korábbi döntését ki kellene javítani. Maga is 
tapasztalta, és nagyon sokan mondták már, hogy a Csabai úton végig bevezetett 30 km/órás 
sebességkorlátozás nem igazán volt jó ötlet. Miért nem csak az óvodánál, vagy a Durkó utca 
sarkán van kitéve a sebességkorlátozó tábla? Miért az egész utcára vonatkozik?  
 
3. A Csabai útról ki kellene tiltani a nagy kamionokat, gépjárműveket, ugyanis nem egy 
alkalommal előfordult, hogy aki ismeretlen, azt a GPS behozta a Csabai útra, mert sokkal 
rövidebb volt, mint az elkerülő, és utána alig tudtak kikanyarodni a Szarvasi út felől. Erre is 
valamilyen megoldást kellene találni, hogy az átmenő forgalom a főúton menjen, és ne a 
Csabai úton.  
 
4. Kérdése, hogy a Zeneiskolánál a Teleki utcán kijavították már a kerítést? 
 
5. Már említette korábban is, hogy a Szabó Dezső utca egy elkerülő út, és a legrégebben 
aszfaltozott út Békésen (1959-ben aszfaltozták). Azóta csak toldozták-foldozták, és a 
szennyvízvezetés óta a nagy járművektől megsüllyedt. Ennek is majd később meg kellene 
oldani a komolyabb javítását, ha már idén nem is tudják megvalósítani. 
 
Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

1., 2., 3. Kérdés esetében a Pénzügyi Bizottság dönt a helyi forgalomszabályozási 
kérdésekben. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2012. (VI. 28.) 
határozatával jóváhagyta a 2012. II. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint a Pénzügyi 
Bizottság a 2012. szeptemberi ülésén tekintse át a Békés városi helyi közutak 
forgalomirányítási helyzet.  



4. A Zeneiskola kerítését nem javítani kellene, hanem elbontani. Két lehetőség merült fel, 
egyik az udvar megnyitása, melyet az iskola ellenez, másik új építése, amely a műemléki 
épülethez igazodik, annak viszont jelentős költsége van. Jelenleg nem balesetveszélyes, de a 
Teleki utcai részen a kiskapu melletti betét az egyik oszlop elmozdulása miatt beavatkozást 
igényel, melyet a közmunkásoknál megrendeltünk. 
5. A Szabó Dezső-Tátra utcai gyűjtőút felújítása tervbe van véve, pályázati pénzeszközökből 
valósulhat meg, ugyanúgy, mint a többi hasonló út. 
 

 
Kérem válaszom elfogadását. 

 

Békés, 2012. szeptember 13. 
 

Izsó Gábor 
           polgármester 

 


