
 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2016. április 28-i 

ülésén feltett interpellációkra adott 

válasz 

 

 

Sorszám: V/1. 

Előkészítette: Gál András Osztályvezető 

Műszaki osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Dr. Gosztolya Ferenc Képviselő 

Úr 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. május 26-i ülésére 
Kérdés: 

1. A Békés-Békéscsaba kerékpárút melletti korlát egy részét (a Békés tábla után, szemben az Új 

üzemcsarnokokkal) régen, a beton tuskókkal együtt kivették és nekitámasztották a többi résznek. A 

helyen a mély árok felé nincs korlát. Mikor kerül vissza a helyére? 

2. A múlt héten a Békés — Békéscsaba kerékpárút mellett lekaszálták a gazt. Ezzel egy időben össze 

kellett volna szedni a szemetet is, mert most jól látszik annak is, aki szedi és annak is, aki arra jár. 

Összeszedik-e a szemetet? 

3. Az egyik interpellációs kérdésedre azt válaszolták, hogy a télen levágják a Váradi utcával 

párhuzamos csapadékvíz elvezető árkon a nádat. Melyik télre gondoltak, mert eddig nem tették meg és 

a nád továbbra is akadályozza a víz elvezetését. 

4. A Fáy utcai játszótérnél nincs kézmosó, nincs WC sem. A kisgyermekek a bokroknál, a sövény 

mellett végzik el a dolgukat. Az önkormányzat létesít-e kézmosási lehetőséget, telepít-e legalább 

mobil WC-t a játszótérre az átadás után másfél évvel? 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Válasz: 

 

1. A korlát gépjármű baleset következtében sérült, a rendőrség tájékoztatása alapján a vizsgálat még 

nem zárult le. A helyreállítást a károkozó felelősségbiztosítására kívánjuk megoldani. 

2. Az önkormányzati területen a szemetet összeszedtük. 

3. A csatornákban, vízállásos területeken a nád vágásához több napig tartó kemény fagy kell, hogy az 

emberek biztonságban a jégre, fagyott talajra mehessenek dolgozni. Az elmúlt telek enyhe 

időjárása nem volt alkalmas az ilyen jellegű feladatok végzéséhez, emiatt a nádvágás más helyen 

is – kényszerűségből – elmaradt. 

4. Az ivóvíz kút elkészült, a játszóteret építő vállalkozó tájékoztatása alapján hamarosan megérkezik 

a mobil illemhely is. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2016. május 19. 

 

     Izsó Gábor 

                                                                                                  polgármester 


