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Kérdések: 

1. A Pusztaszeri utca végén a Táborhely utcánál van egy nagy szeméthalom. Gondolja, hogy a hivatal 

tudja, mert ígéretet kaptak arra, hogy ezt eltávolítják, de ismét keresték a lakók és kérdezték, hogy ez 

mikor fog megtörténni. Jelezte, hogy valószínűleg közmunkás-kapacitás probléma van, de ezúton is jelzi 

ismét a hivatal felé ezt a problémát.  

2. Az Ibrányi temetőnél a Jégverem utcán az aszfaltozott út és az élő-sövény között van egy kb. 

kétméteres sáv, amely nagyon gazos. Az ott lakók jelezték az egyháznak is, ahol azt mondták, hogy azért 

nem vágják le a füvet, mert az az önkormányzaté, de állítólag a polgármesteri hivatalban is jártak, és ott 

pedig azt mondták nekik, hogy azért nem tetetik ezt rendbe, mert nem az övék. Kérdése, hogy kié ez a 

terület, és kinek kell rendbe tenni? A területen nagyon sok a parlagfű, és egy ott lakó idős ember allergiás 

rá, sokat szenved tőle, de már a koránál fogva nem tudja levágni a gazt.  

3. A Kopasz utca 58. szám előtti ingatlannál a monolit járda megdőlt elég veszélyes szögben, és félnek az 

ott lakók, ha beköszönt a hideg, csapadékos időjárás, csúszós, és ez által balesetveszélyes lesz.  

4. A Krisztinába vezető úton olyan mély kátyúk vannak, hogy három szakaszon majdnem járhatatlan. 

Kérése, hogy a fagy beállta előtt valamivel töltsék fel (pl. salak, beton).    

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

1. A Táborhely utcánál a szeméthalom az ott lévő konténerek miatt alakult ki, melyek már elszállításra 

kerültek. A közmunkás telephely véglegesen a Szarvasi u. 64. sz. alá költözik, mely várhatóan még 

ebben az évben meg fog történni, így előreláthatóan a probléma teljes mértékben meg fog oldódni.  

2. A Békés belterület 5012-es hrsz-on nyilvántartott temetőt határoló Békés belterület 5014-es hrsz-on 

Gőzmalom sorként nyilvántartott közterület és Békés belterület 5016-os hrsz-on Kopasz utcaként 

nyilvántartott közterület Békés Város Önkormányzata tulajdonát képezi. Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. önkormányzati rendelete alapján – 

éppen úgy mint a városban ingatlan tulajdonjoggal, vagy használati joggal rendelkező bármely más 

természetes vagy jogi személy esetében - a fenti közterületek 5012-es hrsz-ú ingatlannal határos 

részeinek tisztántartási kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát/használóját, jelen esetben a Békési 

Református Egyházközséget terheli. Az egyház képviselője Békés Város Polgármesteri Hivatalától 

olyan jellegű tájékoztatást, miszerint a fenti terület nem Békés Város Önkormányzata tulajdonát 

képezi nem kapott. A területen parlagfű fertőzöttség nem tapasztalható, de a terület gondozatlan, 

elhanyagolt benyomást kelt. Az egyház temetőfenntartással fogalakozó munkatársait tájékoztattuk 

ezen kötelezettségeikről. 

3. A Kopasz utca megbillent járdájának helyreállítását kiírtuk a közmunkások számara az elvégzendő 

feladatok közé. 

4. A Krisztina zug felé vezető út kátyúzása még a tél beállta előtt meg fog történni. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

Békés, 2012. november 7. 

 

Izsó Gábor 

           polgármester 


