
1 
 

Tárgy:  A 2016. június 30-i dátummal 
megküldött interpellációkra adott 
válasz 

Sorszám: V/1. 

Előkészítette: Gál András Osztályvezető 
Műszaki osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Mucsi András Képviselő Úr Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 
 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. szeptember 1-i ülésére 
Kérdések: 

 
 

 
Tisztelt Képviselő Úr! 

 
Válaszok: 
 
1. A Tóth utcai csapadékvíz csatorna tisztítását, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat 

szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani 
az ingatlan használójának feladata a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet 8. §-a alapján. Közmunkaerővel akkor tudunk ebbe besegíteni, ha 
a startmunka programban ez a szakasz is szerepel, illetve elegendő létszám áll 
rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az utcai csapadékcsatorna csak az utca vízelvezetését 
szolgálja, így jelenleg egyik feltétel sem áll fenn. Pályázati források, és lehetőségek 
függvényében a kérdés rendezésére a későbbiekben kívánunk visszatérni. 
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2. A Baky utcai útpadkák kohósalakkal megszórtak. Az út szélessége 4,0 méter. Az út 
melletti terület szélessége nem alkalmas parkolóhelyek kialakítására, arra az Ady utcai 
üres telken kellene megoldást keresni. Az ezévi költségvetésben erre fedezet nincsen.  
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 63. § 
„(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a 
közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles 
a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a 
veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni. 
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - 
amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.” 

Ezt a szabályt minden járműtulajdonosnak be kell tartania a tömbházas övezetben is. 

 
3. A Tűlábú kocsma előtti terület parkosítása nem szerepel a tervekben, sem a 

költségvetésben. Fenntartását nagy valószínűséggel a későbbiekben sem tudnánk 
megoldani. 
 

4. A Kispince sarkán lévő boltnak nincsen parkolója az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a ellenére sem. 
Az üzlet forgalma miatt így közlekedési konfliktusok alakulnak ki. A kereszteződésben 
lévő elektromos oszlopon egyébként van közvilágítási lámpatest.  

 
5. Igen, cserélhető, egy darab polikarbonát lap ára 70.000,-Ft. 
 
6. A fent nevezett ingatlannak földhivatali bejegyzés szerint két résztulajdonosa van ½ 

arányban. A békésszentandrási tulajdonos felszólításunkat ugyan átvette, de a mai napig 
válasz, intézkedés részéről nem történt.  A békési tulajdonos személyes megkeresése 
alkalmával szembesültünk vele, hogy a hölgy megkeresésünk előtti héten elhalálozott. A 
vásárlási szándékát jelző szomszéd tájékoztatott, hogy az elhunyt hölgy lányával 
megállapodtak ugyan, viszont az ügy menetét jelentősen lassítja, hogy a hagyatéki 
tárgyalások még nem történtek meg, ill. a békésszentandrási tulajdonos nem érhető el. Az 
intézkedés folyamatban van. 
 
 

7. Helyszíni szemlénk alapján a Tűzkút utca 10 előtti terület nem igényel további 
intézkedést. 

 
 
 
Kérem válaszaim elfogadását. 
 
 
Békés, 2016. augusztus 25. 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 




