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Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 1-i ülésére 
 

I. 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésének a IV/12. sorszámú „Békés város 

parkolási koncepciójának felülvizsgálata” tárgyú napirendi pontjánál feltett kérdés: 

 

A parkolási koncepcióban leírt helyzetelemzést jónak tartja. A célkitűzések is jók. A jelenlegi 

parkolási problémák megoldása viszont nincsen leírva. Amíg ez nem kerül leírásra addig nem 

lesz előrelépés. Mikor és hol kezdik meg a parkolók építését? Pont a Rákóczi utcával 

kapcsolatban nyújtott be ezzel kapcsolatos interpellációt. Azt a választ kapta, hogy nincsen rá 

pénz. Kérdése, hogy szándékozik-e az önkormányzat garázsépítési programot indítani 

területadással? 

 

II. 

Interpellációs kérdés: 

Kérdés: 

A közérdekű adatszolgáltatásról kell egy kimutatást készíteni szeretné ezt megkapni. Tehát ki 

mikor kért adatot és mikor kaptak erre választ. 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

I. 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésének a IV/12. sorszámú „Békés város 

parkolási koncepciójának felülvizsgálata” tárgyú napirendi pontjánál feltett kérdésre 

adott válasz: 



 

 

Garázsépítési programot az önkormányzat külön nem indít. Garázsépítésre a rendezési 

tervekben eddig is biztosított (pl. Ék utca, Vásárszél utca, volt szülőotthon), és ezután is fog 

lehetőséget biztosítani (pl. Szánthó Albert-Karacs Teréz. utca). A parkolási koncepció 

egyébként ösztönzi a garázsépítéseket és önkormányzati tulajdonú területek kijelölése 

folyamatban is van. Ilyenek a Bajza elején lévő üres telek, az Ady 10 környéke, Fekete-körös 

holtág területe is. Az önkormányzati tulajdonú területek csak pályáztatás útján 

értékesíthetőek. 

 

II. 

Interpellációs válasz: 

Kérem, hogy a feltett interpellációs kérdését pontosítani szíveskedjen. Mely évre, valamint, 

hogy melyik önkormányzati intézményre vonatkozóan kéri az adatigénylés nyilvántartását. 

 

 

 

Kérem szíveskedjék a válaszomat elfogadni. 

 

 

Békés, 2015. szeptember 24. 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


