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Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbi interpellációs kérdésekre várom válaszát.
1. A Békés- Mezőberény kerékpárút több km hosszan végig
repedezett. Ősszel csak ideiglenes javításokat végeztek.
Mikor és milyen formában szüntetik meg a repedések kiváltó
okait?Mikor kerül sor a végleges javításra?
2. A városban az elmúlt 3 évben alig készült útalap és a
meglevők közül egyre sem került aszfaltréteg. A kohósalakkal
feljavított utcák kigödrösödtek, áll a víz, az autók
elmerülnek a sárban. Mikor szüntetik meg a kátyúkat, többek
között a Mikszáth, Jókai, Borosgyáni, Mátyás király,
Szabadkai, Körgát, Kinizsi stb. utcákon? Mikor kapnak ezek
az utcák szilárd burkolatot?
3. A Dánfoki Szabadidő Központ pályázat kiírásában nem
szerepelt hogy az önkormányzat kb. 600 000 Ft-ért
kikotortatja a strandot. Idén 23 000 000 Ft-os fejlesztést
hajt végre az önkormányzat és a költségvetésbe
vízvizsgálatra 60 000 Ft-ot terveztek. A dánfoki strand
költségeit a város viseli, a hasznát a bérlő szedi?Miért
Békés fizeti a vízvizsgálati díjat, amelyet Dánfok
üzemeltetőjének kellene térítenie?
4. A Roma Koordinációs Tanács a Polgármester által felkért
tanácsadó testület, amely az elmúlt években közel 2 millió
forint önkormányzati támogatást kapott, aminek felhasználása
több kérdést vetett fel:
- Néhány fős tanácsadó testületnek miért kellett a meglevő
számítógépük mellé újabbat (laptopot) venniük? Egy gépen nem
tudták nyilvántartani a tanácsaikat?Mire használták a
második számítógépet?
-Egy tanácsadó szervezetnek miért kell kerékpárokat
vásárolnia?
-Egy tanácsadó szervezetnek miért kell édességre,
élelmiszerre költenie az önkormányzati támogatásból?
- Az önkormányzat szociális feladata-e az iskolások, tanulók
támogatása vagy a Roma Koordinációs Tanácsé?
- Milyen tanácsokat adott a Roma Koordinációs Tanács, amit a
Cigány Kisebbség Önkormányzat nem tudott megadni?
- Békési lakosokból álló tanácsadói szervezetnél miért lép
fel jelentős busz és telefonköltség?
- Tanácsadói szervezetnek miért kell cigány nyelvkönyvet
vásárolnia?

5.A kommunális adót 3 év alatt 5 000 Ft-ról 15 000 Ft-ra
emelték.Az elszállítandó szemét mennyiségének csökkentése
így a lakosság által fizetendő kommunális adó mérséklése
érdekében mikor vezetik be Békés egész területén a szelektív
hulladékgyűjtést?
6. Más településeken a karácsonyi díszkivilágítást úgy
bővítik hogy a régi elemek mellé felszerelik az újakat. Mi
az oka annak hogy Békésen csak az új elemek kerültek ki?A
díszkivilágítás felszerelésére 2009ben 800 000 Ft-ot és
2010ben 375 000 Ft-ot terveztek. Mi indokolta az előző
évek magas költségét?
7.A múlt év során kiderült hogy a 2 milliárd forintnyi
kötvénykibocsájtásnak árfolyam és kamat kockázata is van. A
kamatkockázat a svájci jegybank várható kamatemeléséből
következik és növekvő kamat kiadással jár. A kötvényeket
152,1 árfolyamon bocsájtották ki, most 182-185 forintot
kell fizetni egy svájci frankért ami azt jelenti hogy
420-450 millió forinttal többet kellene visszafizetni.
Mindenki tudja hogy az árfolyam nem fog visszatérni a 152
Ft-ra valószínű hogy ezért mondta Polgármester Úr is hogy
120 millió forintot tartalékoltak a visszafizetésre.Ha a
2007 12.14.-i nyitóállomány 2000115000 Ft volt, és ha a
2009 12.31.-i záróállomány 2060243483 Ft volt , akkor jogos
a kérdés hol van a 120 millió forint tartalék , mekkora
adósságot, milyen örökséget hagy a következő képviselő
testületre a jelenlegi városvezetés?
8.Sem a megye nagy fürdőiben sem az ország színvonalas
fürdőhelyein nem szólítják meg a fiúkat, férfiakat ha
úszóshortban, és nem "fecske" úszóban látogatják az
uszodákat. Köztudott hogy nem csak a fiatalok hanem a
középkorúak körében is népszerű a speciális anyagból készült
bővebb szárú úszóshort amely a békési uszodában nem
kívánatos ruhadarab. Erre az úszómesterek illetve felirat
felhívják a figyelmet.
-Polgármester Úr miért akarják átnevelni a
békésieket?Békésen a többi településsel ellentétben miért
nem kívánatos ruhadarab az erre célra gyártott úszóshort?
- Miért ragaszkodnak a fecske illetve a testhez tapadó
úszónadrághoz?
9. Polgármester Úr 4 éve nyílt levélben a hirdetőhengerek
pártok közötti testvéries elosztását kérte,nem akart
plakátháborút, gyerekes civakodást. Most a pártok
sorsolással osztották el a hirdetőfelületeket, de az
alpolgármester a neki jogosan járó többszörösét ragasztatta
tele. Ezért a választási biztottság el is marasztalta.
Polgármester Úr mit tett a jogosulatlan hirdetési felület
igénybevétele ellen?
Tizenhat év után először fordult elő hogy a pártok
teleragasztották Békés város központját. Az Önkormányzat
által kihelyezett hirdető felületeken kívül kandelábelekre ,
trafókra stb plakátoltak. Polgármester Úr miért nem szedette

le a plakátokat?Megjegyzem, korábban az Ön által képviselt
politikai csoportosulás élénken tiltakozott a városközpont
teleragasztása ellen. Most amikor Polgármesterként
megtehetné miért nem szedeti le a plakátokat?
Volt-e engedélyük a plakátoló aktivistáknak?
Volt-e , lesz-e következménye a városközpont elcsúfításának?
A jövőben bárki büntetlenül ragaszthat-e hirdetéséket a
kandelábelekre?
Várom válaszát
Szalai László

