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Kérdések: 

1. A Kispince utca elején ki van téve egy 80 km/óra ajánlott max. sebességű tábla, alatta 
gyermekek áthaladására figyelmeztető, veszélyt jelző tábla. Mivel az út elég rossz állapotban 
van, és kanyargós is, felül kellene vizsgálni, hogy ez indokolt-e.  
 
2. Fontos lenne végre megoldani a Kossuth utcai artézi kút működését, szeméttárolók, 
kerékpártárolók kihelyezését. 
 
3. Tavaly decemberben elkezdték a Békés Megyei Hírlappal, hogy a DÉMÁSZ legalább a 
főutak mellett nézze meg a hibás izzókat. Nagyon sok helyen továbbra is rosszak az égők, 
nyáron személyesen is meggyőződött róla. Pl. a Liget bejáratánál, a Kossuth utcai 
körforgalom előtt három izzó nem ég, a benzinkútnál, az OMW kútnál, illetve nagyon sok 
utcán, pl. Csíkos utcán csak villognak. Ezeket felül kellene vizsgálni, nagyon sok kis utcában 
csak egy lámpa van, és az sem világít. 
 
Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Asszony! 
 

1. A Kispince utcán átfestették a 30 km/órás sebességkorlátozó táblát, ami közlekedés 
biztonságát veszélyeztető bűntett. "Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy 
ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési 
jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű 
vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával avagy más, hasonló módon a vasúti, 
légi, vízi vagy közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
A táblát hígítóval lemostuk, így visszaállt az eredeti 30 km/óra korlátozás. 
 
2. A Kossuth utcai ártézi kút vizsgálata folyamatban van, kerékpártárolót oda az 
üzembehelyezésig nem tervezünk, szemetes edényt viszont viszünk a kihelyezett padokhoz. 
 
3. A Békési Újságban kérjük a lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat a Műszaki Osztályra 
is jelentsék be, így az ügyintézés valószínűleg gyorsabb lesz. Tapasztalataink szerint az EDF 
Démász jelzéseinket figyelembe szokta venni. 
 
Kérem válaszaim elfogadását. 

Békés, 2012. szeptember 13. 
Izsó Gábor 

           polgármester 


