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1. Kérdés: 

„A Békés-Mezőberény kerékpárút garanciális munkái mikor fognak megtörténni és hogyan.” 

2. Kérdés: 

„ A Dr. Hepp tagiskola szélső termek szellőzési problémáját jelezték felé a nevelők, ablakot nem 
lehet kinyitni.” 

3. Kérdés: 

-„A fürdőnél megnyílt kinti részre javasolja 2-3 napernyőt kihelyezni, hogy az ott fürdőző 
vendégeknek kellemesebbé tegyék a környezetet.” 

4. Kérdés: 

„5 – 6 hónappal ezelőtt elküldtek a Békés Megyei Kormányhivatalba egy kérelmet az ügyben, hogy 
köztisztviselő és nem helyi képviselő képviselheti-e a várost. Kérdése, hogy kaptak-e már választ 
ezzel kapcsolatban, hogy köztisztviselő betölthet-e a köztestületben vezető beosztást?” 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 
1. Válasz: 

A Mezőberényi kerékpárút garanciális munkáinak elvégzésére felszólítottuk a kivitelező 
Hódút Kft.-t, szeptember 30-i határnapot adva. Nem teljesítés esetén a jóteljesítési bankgarancia 
kerül lehívásra. A javításra az alábbi műszaki tartalom lett előírva: 
„A javítás módjául minimálisan a következő szerkezetet fogadjuk el: 5,0 cm vastagságú AC 8 
kopóréteggel történő aszfaltozás a teljes felületen hordozószövet nélküli SP Carbonhalt G, vagy 
Glasgrid 8502, 12,5x12,5 aszfaltrács beépítésével (+ mindkét oldali padkázás). A repedéseket 
előzőleg ki kell takarítani és gumibitumenes (KSGB) kiöntéssel kell javítani. A javításnak a teljes 
külterületi kerékpárutat tartalmaznia kell, 2011. szeptember 30-i határidővel. A munkák 
megkezdési időpontja legkésőbb 2011. szeptember 1.” 

A Hódút Kft válaszlevelében aránytalannak tartja az előírt javítási munkát és még mindig a 
térfogat-változtató altalajra fogja a burkolat tönkremenetelét. 

Az esetleges bírósági pereskedés megelőzésére igazságügyi műszaki szakértőktől kértünk 
ajánlatot a bizonyításra. 
 

2. Válasz: 

 Az iskola kérésére a termenként minden második bukó ablak mellett egy-egy nyíló ablak is 
beépítésre került. Ilyen panasz nem érkezett hivatalunkba az elmúlt egy év során. 
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3. Válasz: Tekintettel arra, hogy a szabadtéri fürdőzés szezonja az idei évben már véget ért, az 
ernyők kihelyezése idő közben okafogyottá vált. A jövő évi költségvetés tervezése során javaslatát 
figyelembe fogjuk venni. 

 

4. Válasz: 

 A korábban elküldött levélre nem érkezett válasz, ezért a Képviselő Úr interpellációját 
követően ismételten megküldtük a levelet a Békés Megyei Kormányhivatalnak. Remélhetőleg a 
Képviselő-testület szeptemberi üléséig érkezik válasz, melyet a Képviselő-testület elé fogunk 
terjeszteni. 

 
Kérem válaszaim elfogadását. 
 
Békés, 2011. szeptember 8. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 


