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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
1.
Békés Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 145/2016. (VIII. 29.) sz határozatában döntött
arról, hogy a Szarvasi u. 2. mögötti szervízutat zsákutcává alakítja az Ady utcai csatlakozás lezárásával.
A Békési Pálinka Centrum véleményét is megkértük, de a válaszuk a bizottsági ülés után érkezett meg,
melyet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Véleményünk szerint az indokolás nem helytálló, javasoljuk a bizottsági döntés fenntartását.
2.
A Nagy Sándor utca a 2. sz. melléklet szerinti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz a Durkó
utcai egyirányúsítás miatti megnövekedett forgalomra való tekintettel. Az utak forgalomszabályozásáról
és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet mellékletének 6.1. pontja
alapján „az egyirányú forgalmi utakat lehetőleg párban (körbejárást biztosító, egymáshoz közeli
ellentétes irányú egyirányú forgalmi utak) kell kijelölni.” Tekintettel arra, hogy a szabályozás nem
kötelező jellegű és a Csabai út közel van, így a kérés támogatható.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az ügyben állást foglalni
szíveskedjen.

Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a 145/2016. (VIII. 29) sz. határozatát nem
változtatja meg.
2. Békés Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Nagy Sándor utca forgalmi rendjét déli
irányban egyirányú forgalmú úttá változtatja meg.
Békés, 2016. szeptember 16.
Balázs László sk.
bizottság elnöke
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1. melléklet

Tisztelt Gál András Osztályvezető Úr!

Mint azt már pár éve is kifejeztem az Ady u.1 sz. ingatlan tulajdonosaként ellenzem az út
lezárását, mert az ingatlanunk megközelíthetősége romlik ezáltal!
Az elmúltévek tapasztalatában egy részünkről újabb ellenérv is van amely abból a
tapasztalatból táplálkozik, hogy nagyon sok járművel közlekedő személy (pl.
kormányhivatal vezető is) behajt a telkünkre az Ady 1 és 3 között azt közterületi útnak
gondolva és úgy kerüli meg az épületet a csabai-szarvasi út felé.
Mivel nem szívesen veszik igénybe a vezetői bravúrt igénylő körforgalmat, így a szarvasi 2
– Ady 1 közötti közút lezárásával ezen forgalom át fog terelődni a telkünkre amelyből
adódó minden elhárítási költség többlet igényünket (pl. sorompó építés) már most
bejelentjük az Önkormányzat felé!
Mindenképpen méltatlannak tartom a szarvasi 2 szám lakóinak ilyen elképzelését a közös
városi együttélés szabályairól!
Persze az nem zavarja Őket, hogy évtizede a pálinkacentrum előtti közterületen tárolják a
szemetesüket, bűzt és méltatlan körülményt okozva Nekünk.
A szarvasi u felőli oldalon az általunk létesített parkolóhelyek mellett elállják a
bejáratunkat és ráállnak a gyepre, mert lusták néhány méterrel arrébb menni! A
szemétügyükben a megfelelő kialakítási felhívásomra semmilyen anyagi technikai
változtatásra nem hajlandók! Persze mit is várhatnék olyan emberektől akik a tanyasi
életre szocializálódtak és elvárják hogy a közterületüket is Más tartsa rendben (MI és a
közmunkások)
Nagyon sajnálnám, ha az egyébként közlekedést segítő, balesetveszélyt nem okozó utat
néhány okvetetlenkedő miatt az Önkormányzat lezáratná!

Tisztelettel: Békési Zoltán tulajdonos
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2. sz. melléklet
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