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válasz
Gál. András Osztályvezető
Műszaki osztály -.

Donteshozatal modia:Elokeszitette: Dr Bimbo Mana
Egyszeru szotobbsegOsztalyvezeto

igazgatási osztály
Tárgyalás módja:Koppne Dr. Rajdu Amko .Interpellalo: Nyilvanos ulesKepviselo Asszony

Interpellációs válasz
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére
Kérdések:

A Törökvész utca elején és a Táborhely utca közepén Van egy-egy nagyobb kátyú. Kéri ezek
kijavitását. A Bihari utca környékén több a probléma. A Bihari Vadvirág utca közötti
szakaszon a kukásautó felhordja a sarat. Jobb lenne, ha tolatna, igy nem hordaná fel. Azon a
részen a zőldterületet nem tartották karban. Nagy gond a kökény bokrok benövése. Alföldvíz
telephelyénél tapasztalta, hogy a telekhalár és az úttest közti részt nem tartják karban. Bihari
utcában a csapadékvíz-elvezető ás a szennyvíz aknából is tblyik Vissza a Víz.

Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a fogászaton, ás kérdezték, hogy miért nincsen defibrillátor az
intézményben. O maga sem tudja, hogy a városban máshol hol található. Az újságbanjó lenne
ezt közzé tenni. Kérdése, hogy mikor lesz deflbdllátor az intézményben? Kéri, hogy ezt
segítse az önkormányzat.

Válaszok:

Tisztelt Képviselő Asszony!

A Törökvész ás a Táborhely utcák kátyúit még ebben az évben javitjuk.
A BKSZ Plusz Nonprofit Kfl figyelmét felhívtuk a sárfelhordás elkerülésére. és lelakadtására.
Az ingatlanokkal érintett terület rendbetétele az érintett ingatlantulajdonosok feladata.
A szennyvuzrendszerrel kapcsolatos panaszt továbbítottuk az üzemeltető Alíöldvíz Zrt felé. A
következő választ kaptuk: ...A jelzett részt nwgnéztiik másnap ás nem tapasztaltunk vissza
jbl ás! va’ eéb rendellenes dolgw, Elképzelhető, ho’ i’oll e’ drzgnkLv. de mire kimentünk
ci viznyomás elhárítottc ás cl tűnt ci it!

Az Európai Parlament 2007 nyarán hozott egy határozatot, amelyben felszólította az Unió
kormányait, hogy a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére tegyenek azért, hogy minél
több helyen legyen defibrillátor. de kötelezően nem Írja elő a tagországoknak, hogy hol kell
defibrilláton elhelyezni.
Jogszabály tárgyi feltételként nagyon kevés helyen - e’a kórházi oszlályokon ás jőként a
sÜrgősségi betegellátásban (eset- ás rohanzkocsikon), a központi orvosi ügveleteken - teszi
kötelezővé a deflbrillátor meglétét Az, hogy az egészségügyön kívül hol kötelező lennie
detibdllátomak, nincs törvényben meghatározva.



Magyarországon a Magyar Nemzeti Szívalapitvány készitett defibrillátor térképet, ős civil
szervezetként vezeti honlapján (www.rnns7a.hu) az Országos Automata Eletmentő
Defibriulátor Adatbázist, melyben 263 készűlék szerepel. Tájékoztatósuk szerint az országban
további közel ezer félautornata defibrillátort (AED-t) helyeztek már üzembe.

Településünkön — iw;n s:ú;i;ífl’ci ci központi Orvosi üe!et fdciclwellcizcishoz köickzően
haszizál: eszközéj - egy defibrillátor Van, amely ösztöl tavaszig a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport ős Turisztikai Központ épületében, tavasztól a SZCZOfl Végéig a
Dántéki Udülöközpont ős Szabadstrandnát találhatö. A detibrillátor használatára a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport ós Turisztikai Központ munkatársai képzést
kaptak.
Az automata- és félautomata berendezések árának alsó határa 4 - 500.000 Forint.
Egészségügyi intézményeink deflbrillátorral történő ellátásának anyagi lehetőségeiről
egyeztetünk a Békési Gyógyászati Központ ős Gyógytbrdö kazgatójával.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2016. november 22.
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A 2016. október 27-i testületi
TárEv: ülésen feltett interpellációra pdott Sorszóm: — 4..

válasz
Gál András Osztályvezető Döntéshozatal módja:Elokeszüette: .Muszaki osztaly Egyszerit szotőbbseg

Táriyalás módja:
Interpelláló: Rácz Attila Képviselő Ur Nyilvános ülés

Interpellációs válasz
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére

Kérdések:

A Lenkey utcából keresték meg! hagy az utca egyik oldalQ szilárd burkolatú a másik vége
nagyon rossz állapotban van. Ugyanez a helyzet a Nyíl utcában. Kéri, hogy segítsenek ebben.

Válaszok:

Tiszteli Képviselő Úr!

A Lenkey utcának a Durkó és a Vica sor közötti szakasz aszfalt burkolásra nem megfelelő
teherbirású útalap. Ennek és a Nyíl utcának a kátyúit még ebben uz évben javitjuk.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2016. november 22.
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Tár2y: ülésen feltett intezpellációra adott Sorszám: “5 fJ_’ —

válasz

Gál András Osztályvezető Döntéshozatal módja:Elokeszitette: .. .Muszaki osztaly hgyszeru szowbbseg
Tár2valás média:

lnterpellóIá Mucsi András Képviselő Ur Nyilvános ülés

Interpellációs válasz
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére
Kérdés:

A Bartók és a Summás utca találkozásánál egy nagy kátvú van, kéri kijavitani.

Válasz:

Tisztelt Képviselő Úr!

A jelzett probléma elhárítására intézkedtűnk, még ez évben megjavitásra kerül.

Kérem válaszom cIfoadását.

Békés, 2016. november 22. 4
ICGábor
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A 2016. október 27-i testületi- (1

Tárev: ülésen feltett inlerpellációra adott Sorszám; .2
válasz
Gál András Osztályvezető Döntéshozatal módja:Elokeszitette:
Muszaki oszlaly Egyszew szotobbseg

Táruvalás módja:Dr. Gosztolya FerencInterpelláló: Nyilvanos ulesKepviselo Ur

Interpellációs válasz
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére

kérdések:

A Juhos fotó előtti buszmegállónál a csapadékviz-elvezeiö eldugult. Megáll a víz. A Fáy
utcában is rendbe kellene tenni a kátyúkat.

Válaszok:

Tisztelt Képviselő Úr!

A jelzett problémák elhádtúsára intézkedtünk. mivel a DÉGÁZ-nak azon a területen van egy
csapszekrénye, ezért megkereséssel éhünk feléjük is, a mai napig még válasz nem érkezett.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2016. november22.
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