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Tárgy: A Képviselő-testület 2015. 

augusztus 27-i ülésén feltett 

interpellációkra adott válasz 

 

Sorszám: V/3. 

Előkészítette: Gál András Osztályvezető 

Műszaki osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Dr. Pálmai Tamás Képviselő 

Úr 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 1-i ülésére 
Kérdés: 

1. 

 
2. 
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Tisztelt Képviselő Úr! 

Válasz: 

1. Természetesen meg lehet tartani a Képviselő-testület döntése alapján a lebontásra 

szánt épületek homlokzatát egyedi döntések alapján, de nem biztos, hogy az új épület más 

funkciója esetén ez helyes döntés lenne. Konkrétan a Jantyik utcai ingatlannál elképzelhető 

lett volna, de ez többlet költségek vállalását is jelentette volna, valamint itt a telek átadásra 

került az állam részére. A volt orvosok háza esetében, ha abból óvoda épül szintén nem 

egyszerű a helyzet, hiszen a nyílászárók nagysága és parapet magassága nem biztos, hogy 

illeszkedik a jelenlegi tervezési előírásokhoz és a homlokzati szélesség növekedése esetén 

elég furcsa látvány lenne a régi és új épület együttese. 

A lebontott épület helyett emelt épület stílusát szintén a leendő funkció határolhatja 

be, de nem elképzelhetetlen a kisvárosi stílushoz közelítő megjelenés. 

A békési városvédők véleményének kikérésére jogszabályi kötelezés nincs, de 

természetesen, mint minden véleményt, az ő véleményüket is figyelembe lehet venni. 

 

2. A Fekete-Körös sori vízelvezető rendszer javításának igényét rögzítettük, a Műszaki 

Osztály munkatársa azt felméri és a szükséges beavatkozást az anyagi lehetőségek 

függvényében megtesszük. 

A szóban forgó terület családi házas övezet, itt nem feltétlenül javasolt parkolók 

építése, a parkolási koncepció is garázsok használatára ösztönzi a gépjármű tulajdonosokat. 

Ezek miatt burkolókövet nem biztosít az önkormányzat, de saját megvalósítás esetén is csak 

építési engedély birtokában végezhető el. 

 A Vashalom Bt. árupakolása a Fürdősétány utca felől valósulhat meg. A Vashalom 

utcán megállni tilos jelzőtáblát helyeztünk el, melyet ismeretlen tettes a közlekedés 

biztonságát veszélyeztetve eltulajdonított. Az időközben kialakított nyitott kerékpársávon tilos 

a megállás, annak betartatását a rendőrség ellenőrzi. 

 A Szabó Dezső – Rákóczi utcák kereszteződésében körforgalom kialakítási tervéről 

nem tudunk. Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla elhelyezésével és a kerékpárút hátra 

húzásával véleményünk szerint biztonságos a felhajtás a Rákóczi utcára. A volt DÉMÁSZ 

épületnél lévő parkoló geometriailag nem a legjobb, a járműtulajdonosoktól az átlagosnál 

nagyobb figyelmet igényel használata. 

 Közvilágítással kapcsolatban várjuk a javaslatot. 

 A volt Kim Ir Szen utca aszfaltozására tudomásom szerint senki nem tett ígéretet. A 

DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című 

pályázatán a Hőzső-Kim Ir Szen utcával pályáztunk, de csak tartaléklistás lett. 

 A Durkó utca egyirányúsításával kapcsolatban Képviselő-testületi határozat van 

hatályban: 

„Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2003. (I. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az alábbi forgalmi rend 

változásokat hagyja jóvá:  

 

1.) A Békés, Fáy u. 11. sz. épület előtti szakaszra 

˝Megállni Tilos˝tábla kerüljön elhelyezésre 

20˝m˝kiegészítő táblával együtt, mivel az épület előtt 

parkoló járművek akadályozzák a 47-es számú 

főközlekedési útról való lehajtást.  
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2.) A Durkó utca Csabai út - Szendrey utca közötti 

szakasza szűk keresztmetszetű, ezért alkalmatlan a 

kétirányú forgalom levezetésére, ezért az út ezen 

szakaszának a Csabai úttól a Cseresznye utca felé 

való egyirányúsítása szükséges. A forgalmi rend 

változása így a Levendula patikánál lévő ötös 

csomópont terhelését is csökkentené. Az 

egyirányúsítás miatti kerülést a Csabai úttal való 

összekötő aszfaltutak segítenék. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

  Molnárné Dr. Tarkovács Márta  

  címzetes főjegyző” 

 

A határozat végrehajtását a város akkori vezetői nem engedték egy lakos miatt az utcából. 

Pénzügyi Bizottsági döntés alapján a Műszaki Osztály megvalósítja a forgalmi rend 

változását. 

 

Határidő:  2015. november 30. 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

                  

 

Kérem válaszom elfogadását. 

 

 

Békés, 2015. szeptember 24. 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


