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Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Válaszok: 

 

1. A Békés-Békéscsaba kerékpárúton és a mezőberényi kerékpárúton a benyúló ágak 

levágásra kerültek. 

2. A mezőberényi kerékpárút garanciális javítási kötelezettsége lejárt. A kivitelező felé 

hibás teljesítés címén kérjük a javítást, illetve kártalanítást. Mivel a végleges javítás költsége 

elérheti a 80 millió forintot is, ezért csak a balesetveszélyes repedéseket hárítjuk el 

folyamatosan a jogi ügy lezárásáig. 

3. A hidak felújítására árajánlatokat kérünk be, amelyek megérkezése, és értékelése után 

tájékoztatjuk a Tisztelt képviselő-testületet az elvégzendő munkák lehetséges költségeiről. 

4. A Petőfi utcán a kiszáradt fa kivágása megtörtént. A kollégium előtti fa kivágása 

folyamatban van. A közparkok, utak menti fák ellenőrzése folyamatos. Ezen felül a lakossági 

bejelentések is segítségünkre vannak az ügyben, hogy indokolt esetben az Önkormányzat 

lépni tudjon.  

5. A forgalomterelő oszlopokat a gépjárművek járdára való felhajtásának 

megakadályozására helyeztük ki (előtte vas oszlopok voltak, melyek jó részét ellopták). 

Beszerzésükre még 2009-ben került sor, 15.000,-Ft volt darabja. 

6. A város grédere a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft üzemeltetésében van. 

A gréder jelenleg nem üzemképes, a javítása folyamatban van. Amint készen lesz, a Kft 

szerződés szerint fogja elvégezni a jelzett utak javítását is. 

Az újrarakott járdák nem első osztályú minőségűek, közmunkások végzik a munkát és 

gyártják is a lapokat. Sajnos többször vissza kell menni a munkaterületre e miatt. 

A Hajnal utca szóban forgó szakaszán monolit járdaburkolat található, mely jó 

állapotú. Helyszíni szemlénk alapján az ingatlan tulajdonossal ezt közöltük. A vízelvezetésre 

rendelkezésre áll víznyelő. 

A Váradi utcai nádvágással kapcsolatban ez év májusában a következő interpellációs 

választ adtuk: „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.” Kérjük türelmüket, 

amennyiben az időjárás a munka végzésére alkalmas lesz, a munkát elvégeztetjük. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2016. szeptember 19. 
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 Izsó Gábor 

 polgármester 


