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Kérdések: 

1. Köszöni, hogy a DÉMÁSZ felé jelezték, hogy a lakosság is szólhat, ha meghibásodott 

lámpákat észlel. A Balázs Képviselő Úrtól kapott telefonszámon ő is jelzett, amely véleménye 

szerint arra jó, hogy egy magánszemély az előtte észlelt meghibásodást pontos címmel és 

helymeghatározással bejelentse, és azt kijavítják. A Bethlen utcán az OMW kútnál 

kijavították, de pl. a Penny Markettel szemben, ahol nem lakik senki, ott sem ég a lámpa, és 

azt nem fogja senki bejelenteni. Továbbá jelezte azt is, hogy a Liget bejáratánál lévő zebránál 

sem ég a lámpa. Azt kérte tőle az bejelentést felvevő, hogy járja végig a várost és írja fel, 

hogy hol nem égnek a lámpák. Ezt sajnos a maga részéről nem tudja felvállalni. Kéri, hogy 

olyan területeken, ahol nem laknak, az önkormányzat mérje fel a meghibásodásokat. 

2. Megkeresték a Baky u. 5. szám alatti társasházból, hogy a járda kijavítását kérik. Átadja a 

levelet a Műszaki Osztály vezetőjének, és kéri a kijavítását amennyiben lehetséges. 

3. Szintén a Baky u. 5. lakói kérnek újabb közvilágítási lámpát, mert a fák beárnyékolnak. 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

1. A közvilágítási hálózaton lévő hibákat lakossági bejelentések és saját tapasztalat útján 

szoktuk jelezni az EDF- DÉMÁSZ felé. Arra jelenleg nincs kapacitásunk, hogy éjszaka az 

egész várost bejárjuk. Levélben fordulunk a szolgáltató felé, hogy mérjék fel az egész várost 

és arról tájékoztassák a T. Képviselő-testületet. 

2. A Baky utca 5. számú ingatlan felfagyott felületű járdája a társasházhoz tartozik, azt nekik 

kell megjavítani, ugyanúgy, mint más ingatlannak a saját kapubejáróját. A járda az épület 

kivitelezésével együtt épült és csak a tömbbe való beközlekedést szolgálja, nem közútként 

funkcionál. 

3. A Baky u. 5. számnál nem közvilágítási probléma van, hanem annyira fel vannak nőve a 

tuják, fák, hogy ezek árnyékolnak le. A növényzetet kell megritkítani. 

A Baky u. 5. sz. alatti társasház közös képviselőjét írásban tájékoztatjuk a társasház 2. és 3. 

pontban meghatározott kötelezettségeiről. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2012. október 12. 
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