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1. Kérdés:
„A Keserű sor – Előd utca sarkán lévő árokban nem mindig folyik le a víz. Illetve az Előd
utca egyik oldalán már átrakták a járdát, a másikon nem, de azt is nagyon meg kellene
csinálni, mert komoly kívánnivalót hagy maga után.”
2. Kérdés:
„A Kőrösi Cs. S. utca 35. és 35/1. találkozásánál történt felbontás most egy éve, ott van egy
nagy földkupac is, odáig elkészült a vízelvezető. Kérdése, hogy mikor folytatják tovább?”
3. Kérdés:
„A Fábián utcán, illetve a Tóth utcán is panaszkodnak egyre többen a lakók, hogy az utóbbi
időben faárusítással foglalkozó vállalkozók telepedtek le ott, és a tevékenységük nagyon
zavarja az ott lakók nyugalmát. Nem lehetne őket megkérni, hogy a város külsőbb részén
létesítsenek magunknak telephelyet?”
4. Kérdés:
„Kérdése, hogy mikor kezdik el a gréderrel a munkát, mert erre is komoly igény
mutatkozik”

Válaszok:
Tisztelt Képviselő Úr!
1. Válasz:
A Keserű sor és Előd utca találkozásánál lévő áteresz takarítására. valamint az Előd utca
másik oldalán lévő járdalapok átrakására a LISZ Kft felé intézkedtünk.
2. Válasz:
A Kőrösi Csoma Sándor utca35 és 35/1 számú házaknál lévő, befejezetlen csatornaszakasz
befejezésére szintén tettünk intézkedést a LISZ Kft felé.

3. Válasz:
A Tóth utcai fatelep csak a Táncsics utca felől közelíthető meg tehergépjárművel. Az utca többi
részéről KRESZ tábla tiltja ki a nehéz forgalmat. A vállalkozások, amik munkahelyet is
jelentenek, megtartása a város érdeke.
4. Válasz:
A gréderezést a 24-25. hétre tudjuk ütemezni.

Kérem válaszom elfogadását.
Békés, 2011. június 08.
Izsó Gábor
polgármester
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