
Sorszám: Tárgy:

Balázs László

‘

‘ interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Kép viselő Úr!

Az interpellációjára az alábbi válaszokat Szeretném adni:

A Borozsgyáni. az Attila. a Gém a Bercsényi. Lánc utcai úthibákkal és a Faiskola előtti bejáró
útbibákkal kapcsolatban a következő választ tudom adni.
A kátyúzási és az útjavítási munkákat az időjárás függvényében 2017. évben fogjuk
elvégezni.

Az interpellációban jelzett Kinizsi utcai útszakasz szükséges kátyúzását az időjárás
függvényében elvégezzük. A járda nélküli oldalról eddig még nem jelezte senki sem, hogy
hiányzik nekik. azonban a közmunkaprogramból ebben az évben ki fogjuk építeni. A
kapubejárók alatti átereszek nem lettek megépítve a panaszos levél alapján, mely nyilván az
érintett ingatlan tulajdonosának hanyagsága. A hiányzó átereszeket pótolni fogjuk ebben az
évben.

A Puskaporos tó ésa Kisvasút sor mentén visszamaradó ág és gally elszállitása folyamatos. A
tél időszakban az Onkormányzathoz forduló szociálisan rászoruló lakosok szervezett keretek
között elszállítbatják.

Kérem válaszaim fentiek szerinti elfogadását.

B ék és, 2017. Január 9.

Izs Gabor
po( ármester



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Kép viselő’ Úr!

Az interpellációjára az alábbi válaszokat szeretném adni:

1. A témában egyeztetés szükséges a temető fenntartójával. Az egyeztetés előkészületei

megtörténtek, annak eredményéről a képviselő-testületnek beszámolunk.

2. A Kubikos utcán decemberben befejeződött az útfelújítás, a folyamatos fagyok miatt még

javításra szorul, melyet a vállalkozó elfogja végezni..

3. A Piac tér 1. sz. udvarában a közvilágítást a társasháznak kell megterveztetni és kifizetni a

beruházást, mert a 2237 hrsz. alatti ingatlan nem őnkormányzati terület. Itt a 26 lakásos Társasházi

Lakóközösség tagjai az ingatlantulajdonosok.

Az említett lakóközösség már jelezte a műszaki osztály felé a juharfa problémáját. A fa gyökérzete

valóban megemelte a rézsűt, viszont annak mértéke Jelen állapotban nem indokolja a fa kivágását. A

továbbiakban is figyelemmel kísérjük a fa növekedésével járó műszaki problémák mértékét. Szükség

estén a beavatkozás meg fog történni.
A Piac téri. sz. előtti csapadékvíz elvezetés kivitelezése 2017. évben lesz betervezve.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2017. Jan Klór 9.

r
po(gtirmester



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Deákné Domonkos Julianna
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárya1ás módja: Előkészíteue:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Kép viselőAsszony!

Az interpellációjára az alábbi válaszokat szeretném adni:

I. A Szendrey utcai úthibákat az időjárás függvényében javítani fogjuk.
2, Az Ady utca 3-5. szám közötti parkolóban való parkolásra vonatkozó interpellációjára
nem tudok válaszolni, mert nem tudjuk miért nem lehet onnan reggelente kiállni.

Kérem válaszom elfogadását.

B é k ás, 2017. Január 9.

Iz’Cá or
poÍjármcstcr



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Január 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

3c
interpellációs válasz

Döntéshozatal móc/ja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgvcdás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Az interpellációjára az alábbi válaszokat szeretném adni:

I. Közvilágítási lámpát csak előzetesen elkészített terv alapján lehet felszerelni. A
tervezés költségét, amennyiben a Képviselő Testület a 2017. évi költségében szerepelteti,
akkor a tervek birtokában a 2018. évi költségvetésből — a Képviselő Testület döntésétől
függően — leghamarabb 2017. év második felében kerülhet sora lámpa felszerelésre. Az EDF
DÉMÁSZ által kijelölt tervező és a DÉMASZ Partner Kivitelező szerelheti fel csak a Lámpát.

2. Békés Város Önkormányzata 2008. szeptember 30-i ülésén alkotta megajelenleg is
hatályos, A KÖZTERÜLETEK. TELEPÜLÉSRÉSZEK ELNEVEZÉSEROL, AZOK
JELÖLÉSÉRŐL, A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL. VALAMINT A MÜVÉSZETI
ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI ELHELYEZÉSÉRŐL szóló 33/2008. (X. 1.) rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet), amikor a Malomasszonykert X. kerület elnevezésének ügye
rávilágított arra, hogy szükség van egy átfogó szabályozásra. Az előterjesztésben írtak szerint
a rendelet tervezet megalkotása során a Képviselő-testület a helyi viszonyokat és kialakult
szokásokat vette figyelembe, a rendelettervezet egyeztetve lett a helytörténettel
foglalkozó civil szervezetekkel és szakemberekkel.

Az utcanév táblák a Rendelet alapján kerülnek kihelyezésre.

2015. január hó I. napján lépett hatályba az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény, illetve a központi
címregiszterről és a címkezelésröl szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet, mely
jogszabályok alapján kerül kialakításra a központi címregiszter (a továbbiakban; KCR). A
KCR lényege, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a postai cimnyilvántartás és a
földhivatali nyilvántartás azonos közterület elnevezéseket kell tartalmazzon.



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

A három rendszer eltéréséből a KCR rendszer hibalistát generált, mely hibák kijavítását
kötelezö volt elvégezni. Ennek alapján a Képviselő-testület 2015. december hó 2-i ülésén a
Rendeletet

kiegészítette a
o Fehér-Körös sor, Kút utca, Múzeum tér belterületi megnevezésekkel.
o a Berényi út. Gerlai út, Muronyi út. Vésztö Út külterületi utak

megnevezésével.
o a Fürdősétány utca, Múzeum köz közterületi jellegének megnevezésévei,

pontosította a
o Dr. Veres Endre utca és a Templomköz utca nevének javításával,
o rendelet 4. mellékletét a kűlterületi elnevezések egyérteiműsítésével.

• a Békés Város Tanácsa 20/198 L számú határozatával megszüntetett következő
utcanevek törlését kezdeményezte a központi címregiszterből, az ingatlan
nyilvántartásból és a postai címnyilvántartásból: Altali szőlő, Átugrott út, Atugrott
utca, Banner János utca, Bárány utca, Csillag utca, Csurka Péter utca, Féja Géza utca,
Szabó Pál utca, Szellő utca.

A személyiadat- és lakcímnvilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás és a postai címnyilvántartás
azonos adatokat tartalmaz a képviselő-testület által elfogadott helyi rendelet által tartalmazott
utcanevekkel a Teleky utca és a Keserűsor utca vonatkozásában, javítás nem vált szükségessé.
A három rendszer összhangjának megléte miatt nem javasoljuk a Képviselő-testület által
meghatározott közterületek nevének módosítását. A javaslat kialakítása során figyelembe
vettük azt. hogy a lakcímkártya cseréje. az ingatlan-nyilvántartásban a lakcim
megváltozásának bejelentése és a közüzemi szoLgáltatók felé való jelzési kötelezettség a
jelzett utcákban lakókra ügyintézési kötelezettséget róna.
Kérem válaszom elfogadását.

B é k é s, 2017. Január 9.

Iz’lr
poiármester


