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Kérdések: 

1. A Szík utca és a Galamb utca sarkán van egy ingatlan, amelynek a tulajdonosai egy évvel 

ezelőtt elköltöztek. Az ingatlant nem gondozza senki, viszont az udvart ellepte a gaz, 

parlagfű, mindenféle gyomnövény. A szomszédok megkeresték, hogy ez elviselhetetlen 

számukra, és kérdezték, hogy megtehetik-e, hogy bemenjenek, és levágják a parlagfüvet, mert 

egyikük allergiás rá. Továbbá az elhagyott ingatlanba befészkelték magukat az egerek, 

patkányok, és azok is átjárnak a szomszédba. Mivel ez több portát is érint, kéri, hogy 

hivatalból járjanak el ez ügyben.  

2. A városban nagyon sok embert érint, aki vályogházban lakik, hogy összerepedeztek a falak. 

Tudja, hogy ezek magántulajdonban lévő épületek, és az önkormányzat nem tehet semmit. 

Azonban konkrétan a Kispince utcán, a Nyíri utca és a Gőzmalom sor között minden 

bizonnyal a szárazságnak és az alacsony talajvízszintnek betudhatóan megbillent a járda. Ha 

jön az esős, havas időszak, ott nagyon komoly balesetek történhetnek. Egy ott lakó idős hölgy 

már kétszer elesett ezen a megdőlt járdán. A páratlan oldalt érinti jobban, de a páros oldalon is 

van egy pár méteres szakasz, melyeknek a kijavítását kéri megoldani.  

3. A Bocskai utcán a Szík utca és a Jégverem utca közötti szakaszon van három nagyméretű 

kátyú, melyek kijavítását kéri. 

 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

1. A Szík és Galamb utca sarkán található ingatlan tulajdonosait a Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló 26/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 12. § a) és e) pontja 

alapján az ingatlan gyommentesítésére felszólítottuk. Mivel az ingatlan területén és az 

előtte levő közterületen parlagfű nem található így a terület tulajdonos költségére történő 

kényszerkaszálása nem rendelhető el. A szomszédoknak a tulajdonos engedélye nélkül 

nincs joguk az ingatlan területére belépni és ott tartózkodni sem. A szomszédos ingatlanok 

tulajdonosainak soron kívül juttatunk ki rágcsálóirtószert. 

2. Sajnos a város sok részén tapasztaljuk, hogy a monolit széles járdák árok felőli része 

megsüllyed, így balesetveszélyessé válik. Közmunka bevonásával igyekszünk orvosolni a 

problémát, a Képviselő Úr által jelzett helyen is. 

3. A Bocskai utcai kátyúkat - még október folyamán - javítani fogjuk  

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2012. október 12. 

 

Izsó Gábor 

           polgármester 


