
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Dr. Gosztolya Ferenc
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:
A Juhos fotó előtti buszmegállónál sincs megoldva a vízelvezetés. Esőzés idején az ott
elbaladó autók összefröeskőlik a buszra váró embereket. Talán egy víznyelő rács beépítése
megoldaná a problémát. Szeretné ha minél hamarabb megoldódna ez a gond.
Nem tartja helyénvalónak, hogy a városközpont szélén lévö Gyógyfürdő területe nincs
parkosítva. Ez a terület is megérdemelne egy kis odafigyelést. Kéri az Onkormányzatot, hogy
ebben a kérdésben történjen megoldás.
A GyógyiMrdöben tévő szauna szolgáltatás a korábbi években nagyon színvonalas volt. Egy
műszaki meghibásodás után ez már nem jellemző. Kéri, hogy vizsgálják felül a műszaki
problémát, akár egy Mggetlen szakértő bevonásával, hogy a szauna a korábbi színvonaLas
szolgáltatást tudja nyújtani a látogatók részére.
A korábbi években ígéretet kaptak, hogy a kosárlabda pályán, a kosárállványokat
visszahelyezik. Ez sajnos eddig nem történt meg. A pályát nem tehet használni, mert az
aszfaltozása is elrongálódott. balesetveszélyes.

Válaszok:
A Juhos Fotónál (Kossuth u. 1. sz. előtti parkolóban) a gázvezeték feletti

meghibásodott elzáró szerelvény csapszekrénye miatt, a szakipari munkák az elmúlt héten
elkészültek, az ezzeL kapcsolatos útbibát —mely csapadékviz elvezetési gondot is jelentett - a
EGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. kijavította és leaszfaltozta a parkolót.

A Gyógyfflrdö területére illetve az Kőrösi Csoma Sándor u. felőli közterületre
megközelítőleg 150 db egynyári virág került kiültetésre az önkormányzati felajánlásból. A
gyógyfdrdő területén közeljövőben történő beruházások annak parkosítását egyelőre nem
teszik lehetővé.

A gyógyfürdőben lévő szauna müködésének felülvizsgálatára külső szakértő segítségét
fogjuk igénybe venni, a Képviselő-testület határozatának megfelelően.
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

A kosárlabda pályával kapcsolatban egyeztettünk a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központtal, és ennek alapján
a kosárpalánkokat pótolják, a pálya rendbetételének költségét felmérik.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés,2017.májusl6. ‚7

I óőiibor
gármester
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótö h bség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:
Az útalap elkészítésével észrevételezi. hogy amit lakossági összefogással megvalósítottak, azt
felszedték és rosszabb minőségű útalap került kialakításra, a lakosok nemtetszésére.
Allásfoglalást, ütemezést kér, hogy az útalap rongálódása mikor kerül felújításra.

Milyen stádiumbari van a tarhosi ingatlaneladás?

Válasz:
A korábban megépített útalapokat helyszíni bejárás során videófelvétellel dokumentáltan
bejártuk. A kivitelezés során megfelelő teherbírásúra lettek a javítás során megépítve, ami
jelentős mermyiségű kőanyagpótlást jelentett. Ezek az utak kivétel nélkül Jobb állapotúak
lettek a régieknél. A szórt útalapok nincsenek tönkremenve, a szokásos, a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól sióló 5/2004. (1. 28.) 0KM rendelet alapján szükséges
karban tartani. Erre a karbantartásra a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel
városüzemeltetési szerződésünk van, melynek a karbantartási munkák elvégzésére írásban
kiadtuk a felszólítást.

Az ingatlaneladás eljárási kérdései a 2017. május 25-i testületi ülésen megtárgyalásra
kerülnek.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2017. nájus 16.

Iz G bor
p9 gármester



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Dr. Seres István

‘3q

interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:

Korábban a Malomasszony kertben lakók szóvá tették a járhatatlan útviszonyokat. Örömmel
tapasztalta, hogy elkezdődtek a kátyúzási útfelújítások. Kapott jelezéseket a
választópolgároktól, hogy a Pusztaszeri utcában is problémák vannak, útfelújításra lenne
szükség — bár nem az ö választókerületéhez tartozik.

Válasz:
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
alapján szükséges karban tartani a Pusztaszeri utcát. Erre a karbantartásra a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kh-vel városüzemeltetési szerződésünk van, melynek a
karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2017. május 16.
7

I 6 Gábor
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Koppné Dr. Hajdú Anikó

1Y!JL4 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő’ Úr!

Kérdés:

Bejelentések alapján meggyőződött, hogy a Pusztaszeri utcában az úttesten esőzés után
megáll a csapadékvíz. Azt tapasztalta, hogy az útpadka magasabban helyezkedik el az útnál,
ez okozza a problémát.

Válasz:
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) 0KM rendelet
alapján szükséges karban tartani a Pusztaszeri utcát. Erre a karbantartásra a BKSZ Békési
Komnwnális és Szolgáltató Ka-vel városüzemeltetési szerződésünk van, melynek a
karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2017. május 16.

Iz ábor
p

/
gármester



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

5’ interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:

Ibrány választókerületében a korábban megépített útalap tönkrement, garanciális felújításra
szorul. A Csallóközi utcán, a Gumis üzem környékén nincs kiépítve gyalogjárda és iiem
megoldott a kamionok kifordulása sem az útszakaszra. Elhanyagolt a terület az egykori
Kettős-Körös felöli oldalon. a Református temető szélén illegális szemét lerakóhely alakult ki,
az tapasztalható, hogy még veszélyes hulladékot is tartalmaz, Elhanyagolt még a Tavasz és a
Váradi utca felöli terület Is. A hulladékszállítást meg kellene oldani erről a területről.

Válaszok:
A korábban megépített útalapokat helyszíni bejárás során videófelvétellel dokumentáltan
bejártuk. A szórt útalapok nincsenek tönkremenve, a szokásos, a helyi közutak kezelésének
szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján szükséges karban tartani.
Erre a karbantartásra a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kü-vel városüzemeltetési
szerződésünk van, melynek a karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást.

2017. május 4-én a polgármester Úr és Pásztor János képviselő, valamint a WINDSCHUTZ
Gumiipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság képviselői közös egyeztetést tartottak.
megegyezés született, hogy június 30-ig elkészül a Csallóközi utcai burkolat 5,5 m-re történő
szélesítése, a Tárház utcai járda és csapadékcsatorna rendezése. Az útszélesítés után
közmunkásokkal készül el ajárdaburkolat.

Az illegális hulladéklerakás probléma az egész város területén. Ameimyiben a hulladék
jellege lehetővé teszi, szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Több esetben az tapasztalható,
hogy a tulajdonos tudta, engedélye nélkül kerül magánterületre a hulladék. Ez tapasztalható a
Csallóközi utcán. a Református temető kapcsán is.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés,2017. nzájusl6. 7
Iz ‘ó’6ábor

p gármester



Előterjesztés Békés Város képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

So;vz6m: Tárgy:

Barkász Sándor
interpellációs válasz

Döniévhozwal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészí!etfe:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tiszteli Kép viselő Úr!

Kérdés:

Az útalap rehabilitációja sok kérdést vet fel. Véleménye szerint az a technológia amit
alkalmaznak nem megfelelő. Törekedni kell az elhanyagolt utak felújítására ás nem a kevésbé
elrongálódott utak helyreállítására. A Csallóközi utca ás a Tárház utca környékén valóban
nincs megoldva a járda kiépítése. A lakosok által odahordott törmelék elszállítását meg
kellene oldani. Az Onkormányzatnak ebben a kérdésben meg van kötve a kezet. mert az
érintett terület a Református Egyház tulajdona. Sajnálatos tény, hogy nem fogják tudni
kideríteni, hogy kik hordták erre a területre a hulladékot.

Válaszok:
A korábban megépített útalapokat helyszíni bejárás során videófelvétellel dokumentáltan
bejártuk. A szórt útalapok nincsenek tönkremenve. a szokásos. a helyi közutak kezelésének
szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) 0KM rendelet alapján szükséges karban tartani.
Erre a karbantartásra a BKSZ Békési Kommunális ás Szolgáltató Kft-vel városüzemeltetési
szerződésünk van. melynek a karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást.

2W7. május 4-én a polgármester Úr ás Pásztor János képviselő, valamint a WINDSCHUTZ
Gumiipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság képviselői közös egyeztetést tartottak.
Megegyezés született. hogy június 30-ig elkészül a Csallóközi utcai burkolat 55 m-re történő
szélesítése. a Tárház utcai járda és csapadékcsatorna rendezése. Az útszélesítés után
közmunkásokkal készül el ajárdaburkolat.

Az illegális hulladéklerakás probléma az egész város területén. Amennyiben a hulladék
jellege lehetővé teszi, szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Több esetben az tapasztalható,
hogy a tulajdonos tudta. engedélye nélkül kerül magénterületre a hulladék. Ez tapasztalható a
Csallóközi utcán, a Református temető kapcsán is.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2017. május 16. J
I’tior

p4Já rm ester



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Pásztor János

53/ interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő’ Úr!

Kérdések:
- A Varadi utca és u körnezö utcák hclvizetc,ctö csaiornáiu tk jeI;ezctésc 2016

áprilisa öw Folyik. Mikor várhuto. liog’ ezt a munkat cl cirik?
— Al a\asz utca teljcs kLitvúzását mikorra tcrczk. mert nt 011 toSbz allapotban Uh.
- A Veress Péter tár lömbiakúsokut l93-bun építették. .\ LÖL\iLWLtast a \‘eress Péter

tértől O Csülléközi LItcaLg (2 IG méteu iwin kéziteuék cl. Ennek már 34 é c Ez a
‘ áros szégvenc? Többször kértflk c7cn s,akaszon a köz i1aita kls’erclesét. ik
penzliianvra Ill vutkozva mindig elmaradt, N Icnnvi idot kell még ‘ ami arra. lioii azt u
három oszlopot elhelvezik ci-re a s,akasrra” \lág 31 áci

— A CsaUóküzi utcán. a BúnW1dui temető keleti bejárati tiwuátÚl a Szociális Otthonig
suk SzakLlSZOsatn van Liépítve u a dujúrda. ‘Főbb alkalomnul zóItam mir ez
ügyben. mert az egész városban niJies olyan városrész, ahol a gyalogosok ihen rossz
körülmények között kérnielenek közkkcdni. Meddig kell mg a müszaki osztályra
járni ahhoz. hOgy a járda ilkészüljön é a uyulouosok biztotiságosim tttdjanak
közlekedni?

- A \‘cress Péter téri tömbiakások közötti betonűt Lany atjai kikm,usodtak. \likor lesi
cl rnegcsinúlvu?

— .-\. Szolo utca nagyobb káL’újui1 ntikorja itjúk ki
- \ Tarház Litca uszQtltozása 2015-ős köluéuctésbcn be \ok ter\2z\e, em lett

cl égeze A polgúrnwster Úr azt mondta. hotn a 2016 é i liLla! utcai i\O\ ÍZ S
szcnny íz aknák rekonstrukciója Litan elvégzik a utunkat. \ ma napig nincs
leaszütliozva az utca ás 2017 első ncgedéve is elmult. Nem latszanak az
előkészületek jelei sen arra. hug útaszíalwzás történik. Ezeketuz ildatian
állapotokat. ami az utcában van. meddig kell még eltürni, eiszetn cdiii a lakossáunok?
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. máius 25-i ülésére

- Ki a felelős azén. hogy 2016 nyarán a szenny’ LzakJlJk rekonstrukciója elött a Túrház
Lika 42. Számú házig új kövesút épitési tccluwlogiá al nwcsinaltáL a7. utat. majd rá
e hónapra az egész Újonnan épített útból :t Call6közi LLtcárd khorchak a kö\et.
Mennyi pénzbe került ez az ész fe:Ieges munka a ‘ árosnuk? V3lakit íeteössére
vontak ezért a felesleges pénzkidobásert? Ki olt a íeklo muszuki vczetö. ki Úit a
műszaki elknőr?

- Az Új techj-toI6giáal átépitett Décseri utcai ut is katvúzásra szorul, melyet 2016
második félévében csináltak.
A müszaki oztálvvezetö úrral ezkrtem többször a \étclen utcán Ié’ö diráin
előtti árok (40 iii-es szakasz) Lefedésérol. eddig még nem került rú sor. A árosban ez a
lcjnagy obb (‘oralmú túpbuli .\z. uk szúk a tűrgalomn nat2\. LL darálú előtti szakas-_
szélcsítésevei én egesen ja’ulntt i helzet. biztouajuabh lenne i közlekedés is, .\
lakosság állauariással ioulalkozó rétete íordui mez I többet itt. Ennek mcgvalósiása
egy gesztus lenne ezen réteg szánján. hocv flgyelemhe ve’zik a7ok kéréseir k. akik
munkájukkal nemcsak saját. hunem a város lakoinak érdekeit is szokáljúk. hogy
egészsées. magyar élelmiszert állítanak elü.

Válaszok:
1. A Váradi utca és a környező utcák belvizelvezető csatomáinak vízelvezetését
közmunkprograrn keretén belül tudjuk elvégezni, ami korlátozza az eredeti elképzelések
szerinti munkák gyorsaságát. A helyi kőzutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.
(I. 28.) 0KM rendelet alapján szükséges karban tartani a Tavasz utcát. Erre a karbantartásra a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel városüzemeltetési szerződésünk van,
melynek a karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást.
2. A Veress Péter tér és a Csallóközi utcai szakaszon közvilágítás létesítése hasonló
nagyságú munkára adott DEMASZ Zrt árajánlat alapján 220.000,-Ft + ÁFA tervezési és
2.100.000.-Ft + AFA kivitelezési költségbe kerül, a megvalósítás ideje kb. I év. Amennyiben
erre a munkákra a városoi költségvetésben forrás lesz elkülönítve. úgy az megvalósításra
kerülhet.
3. A járda építése kapcsán a képviselő Ur részvételével megbeszélést tartottunk, mely
alapján az útszélesítés június 30-i határideje után fog megépülni.
4. A kátyúk megszüntetésére a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kü-vel
városüzemeltetési szerződésünk van, melynek a karbantartási munkák elvégzésére írásban
kiadtuk a felszólítást
5. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) 0KM rendelet
alapján szükséges karban tartani a Szőlő utcát. Erre a karbantartásra a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kh-vel városüzemeltetési szerződésünk vau, melynek a
karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást
6. A Tárház és a Híd utca felújítására 2015-ben pályázati saját erőt terveztünk
11.557.000,-Ft összegben. A Képviselő-testület 247/2015. (V. 28.) számú határozatával
döntött arról. hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be és a Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozására bruttó 20.425.355,-Ft
összegben. A pályázat sajnos nem nyert, igy a saját erő nem volt elegendő a munkák
elvégzésére. A T. képviselő Urat tájékoztattuk, hogy az ivóvízvezeték rekonstrukció miatt
tönkrement útszakaszt az Alfőldvíz Zrt-n keresztül ezév tavaszán leaszfaltozzuk, mely
munkák jelenleg folyamatban vannak.
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Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

7. A Tárház utca 42 számig Új kövesút építési technológiával megcsináltattuk az utat,
vagyis az útalapból kirostálásra került a belekerült fZild és Újra lett építve, a leendő
aszfaitburkolatnak megfelelő alapot ezzel megteremtve. Az Alfőldvíz Zrt rekonstrukciós
munkavégzése során Úgy döntött, hogy kitermeli és Újra megépíti ezt a szakaszt. Ez az
ismételt építés a városnak nem került pénzébe, még rekonstrukciós keretből sem. Igy viszont a
rekonstrukcióval nem sározták el ismét azt.
8. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) 0KM rendelet
alapján szükséges karban tartani a Décseri utcát. Erre a karbantartásra a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kfl-vel városüzemeltetési szerződésünk van, melynek a
karbantartási munkák elvégzésére írásban kiadtuk a felszólítást.
9. A Né\lelen utcai daráló miatt árok zárná tételével kapcsolatban abban maradtunk a
képviselő Unal, hogy amennyiben megvásárolja a darálós a szükséges csőveket, akkor mi
közmunkával megépítjük azt. A közvetítést a képviselő Urtól kértük. Ezzel kapcsolatban nem
kaptunk visszajelzést. A daráló működési engedélyének megkapásakor egyébként nyilván
megjelölte a szükséges parkolóhelyeket. amelyeknek saját telken, vagyis az udvar felől
kellene lenni, hiszen erre valóban nincsen a közterületen hely.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés,2017.rncíjzzsl6.
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