
Interpellációs válasz Békés Város Képviselő-testülete 2017. Július 26-i ülésére

Sorszám:

Deákné Domonkos Julianna

33/1. interpellációs Válasz

Döntéshozatal módja: -

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Kép viselőAsszony!

Kérdések:
2017. Június 13-án személyes találkozásra került sor a „Vica” csapadékelvezető árok, illetve
annak környéke tájékán (Lenkei utca, Cseresznye utca útszakaszon) és az ott lakók kérését
írásban Is megkapta, amelyet Gál András osztályvezető Úr részére át is adott. Az interpelláció
7 pontban fogalmazza meg az érintett területen lakók igényeit, kéréseit. Mindegyik szót
érdemel, és kérte, hogy az ügyben az önkormányzat illetékes szakemberei járjanak el.

Válaszok:
1. A jövőben nagyobb figyelmet fogunk fordítani a Vica csatorna tisztítására.
2. Az áteresz vízáteresztő képességét megvizsgáltatjuk és a szükséges intézkedéseket

meg fogjuk tenni.
3. A közvilágítási hálózat bővítése jelenleg nem tervezett az említett útszakaszon, a

jövőben esetleg megfontolandó a fejlesztés.
4. A hulladékszállítással kapcsolatos panaszt továbbítottuk a BKSZ Non-profit KFT.

ügyvezetöjének.
5. A Cseresznye utcán a sebességtúllépés miatt kérjük, hogy a Békési

Rendőrkapitánysághoz forduljanak.
6. Az aszfalt kivágásával télen a hólé ugyanúgy, vagy még jobban a kerítés tövére folyik,

igy a problémát ezzel véleményünk szerint nem lehet megoldani, de a problémát
megvizsgáljuk.

7. A felvetett problémát megvizsgáljuk és a szükséges intézkedést megtesszük.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 201 7. jzUius27.

Izsó’ G’ábr
pol ármester
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Deákné Domonkos Julianna
Képviselő Asszony részére

Tisztelt Képviselő Asszony!

2017.június 13-n személyes találkozásunk alkalmával történt megbeszélésre hivatkozva
kérjük, járjon közben kompetencia körének megfelelően az alábbi problémák
megszüntetésére:

Békésen a „Vica” csapadékelvezető árok, mely az élővízcsatomába torkollik, évek óta
gazos, abba ismeretlen személyek háztartási hulladékot, tömött zsákokat dobálnak,
nem ritkán állati tetemekkel és ürülékkel ig tele.
A Cseresznye utca felőli útüsztítás alkalmával a traktorok, autók által felhordott sarat
takarítják, akkor azt is rendszeresen csak beledobják a csatornába, ezzel eltömitve
armak szabad folyását. Amikor annak tisztítására felkéijük a BKSZ munkatársait,
rendszerint a terület rendbetétele arra terjed csak ki, hogy sz élő növényzetet tarra
vágják, miközben a növényzet (nyárfák, ecetfák, gesztenyefák, csodálatos
csipkebogyóbokrok) nemcsak a vizuális komforténetünket javítja, hanem felfogja a
Cseresznye utca zaj és porszennyezését. A „Vica” csapadékelvezetőt még soha nem
takarítonák ki.

• A „Vica” csapadékelvezető árok a Lenkey utca műköves torkolata alatt „folyik”, az az
csak folyna, mert feltételezésünk szerint az útburkolat alatt akadályba ütközik a
csapadék, ezért amikor nagyobb csapadék esik, az felduzzad a „kis Lenkey” utcában.
A zivatarok, felhőszakadások után helyenként 3 méter széles állóvízzé változik a
csapadékelvezető, mely egyben a szúnyogok keltetője is.
Helyileg ez a Lenkey és a Cseresznye utca közötti szakasz.

• A Lenkey és a Cseresznye utca közötti kis utcában egyetlen lámpaoszlop áll a Lenkey
u. 11/1. sz. alatt; amely a Lenkey utca sarkához áll igen közel, az utca további része
szinte beláthatatlan, ezt a helyzetet kihasználva 2 éve betöréses lopás is történt, igen
nagy anyagi kárt okozva ezzel.

• A BKSZ Kt, a kommunális hulladékért nem hajlandó bejönni a kis utcába, azt minden
alkalommal 1cl kell vinnünk a Lenkey utca sarkára.

• A Cseresznye utcai forgalom szabályozásában problémát jelent, hogy a hosszú
útszakaszt kihasználva sz ott közlekedő gépjárművezetők túllépik a sebességhatárt,
mellyel biztonságunkat veszélyeztetik, ugyanis a „kis” Lenkey utcából a fő útra való
kifordulást a belátási viszonyok is nehezítik.

• Szintén nagy problémát jelent sz esővíz elvezetésben a Cseresznye utca 14. szám előtt

az, hogy amikor a kerékpárút aszfaltozása készült, a házra és a kerítésre is teljesen
tövig ráaszfaltoztak, mindenféle szigetelés nélkül, ami miatt a ház alapja vizesedik,
állapota romlik, és a kerítés borul befelé, mert minden télen közéfolyik a hólé és sz

megfagyva nyomja azt befelé. Ezt a problémát sz aszlt onnan történő kivágásával
lehetne orvosolni.
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A Cseresznye utcáról kihajtó rész, ami mára kerékpárút egy része is egyben, eső
illetve hó esetén felhalmozza az ezekből szánnazó csapadékot, hólevet, mert nem
folyik le az erre készült esővíz elvezetőbe lejtetési problémák miatt. Így ott nagy
kiteijedésü és mély tócsa keletkezik, télen befagyva padig jégpáncól lesz.

Kérjük, szíveskedjen közbenjámi az illetékes szervebiél, intézinényeknél, hogy élhetőbb és
biztonságosabb környezetben élhessünk.

Tisztelettel:

Fábi István és / Guska Imre
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Sorszám: Tárgy:

Koppné dr. Hajdú Anikó

33,2
interpellációs válasz

Dötitéshozatez! módja:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészíte/te:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tiszteli Képviselő’ Úr!
Kérdések:
1. A Durkó-Kerék utca sarkát, ahol a rendelő-intézet parkolójához memek az autók,
sövények határolják a kereszteződést és alacsonyabb autókból semmit nem lehet látni, ami
nagyon balesetveszélyes.

1. A másik téma, ami kapcsán interpellálni kíván: a Pusztaszed utca rendbetételével
kapcsolatos. Az úton a gréderezés megtörtént, viszont a föld felszínén olyan föld van, ami az
esőben sárossá és ismét kátyússá válik.

2. A harmadik interpellációja a 470-es úttal kapcsolatos. Tavaly erről már beszélt, amikor
is kifogásolta az aszfalt javításának a minőségét. Látható, hogy hova vezetett ez a típusú
útjavítás. Ahogy az első meleg idő megjelent, a repedések kiöntésére használt bitumen
felmelegedett, kiverődött a kavics és a repedések, kátyúk újra megjelentek. Ennek
megoldására 40 km/h sebességkorlátozást vezettek be azon az útszakaszon.
Kérte, hogy az önkormányzat időben tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ne ilyen módon
javítsák ki az utakat, hiszen látható, hogy ez eredménytelen és rossz megoldás. A békésieknek
is jár az, ami más, nagyobb városoknak, hogy a javítás ne okozzon nagyobb kárt, mint ami
korábban volt. Ilyen módon nem javitanak máshol utat.

Válaszok:
I. A beláthatóság javítása érdekében 3 db tuja kivágásra került.
2. A Pusztaszed utca gréderezését a BKSZ KR végezte városüzemeltetési feladatok
keretében. Ismételten megkerestük az ügyvezetőt az út rendbetételével kapcsolatban.
3. A 470-es úttal kapcsolatos interpellációját továbbítottuk az út kezelője, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. felé.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 201 7. július 2Z
/

Izs ‘ or
poY árnester
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Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

33/3 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Ur!
Kérdések:
Interpellációja közvetetten minden képviselőt érint, hiszen minden körzetben megtalálható a
alábbi probléma. akik kerékpárral vagy autóval közlekednek. A probléma, hogy az utcán lévő
szilvafák és különböző bokrok akadályozzák a közlekedést. Interpellációját írásban is
benyújtotta.

Négy témában kérte az önkormányzat segítségét:

1. A Bartók-Bocskai utcák találkozásánál a Bartók utcából kihajtó autósok nem látják,
hogy kijön balról a terebélyes szilvafák miatt. Ez nagyon balesetveszélyes. Jó lenne ezek
nyakazását elrendelni.

2. A Posta utcából a Módcz Zsigmond utcába való kihajtás balesetveszélyes a baloldalon
levő sövény és Fa miatt, a terep teljesen beláthatatlan az autósok számára.

3. További választói megkeresések:
a.) Rákóczi utcai református általános iskolánál a Szív utcából kihajtani veszélyes, mcd a

magas sövény miatt nem belátható a szakasz.
b.) az Ázsia ámbáznál a magas sövény miatt nem belátható a kerékpárút és az úttest.
c.) Ligazug utcából a Fábián utcára kihajtani nehéz, hiszen jobbról nem belátható az

útszakasz a villanypózna és a bokrok miatt.
d.) A Deák utca és a Csabai Út csatlakozásánál az út jobbra és balra beláthatatlan.

Ráadásul ott van a kerékpárút is, ami fokozza a balesetveszélyt.
Á sövényeket vissza, néhány fát pedig ki kellene vágni. Együttműködésre van szükség a
lakosság és a közterület-felügyelet között.

Válaszok:
A közlekedési beláthatóságot akadályozó növényzet vágását az önkormányzat lakossági
bejelentés, illetve észlelés (közterület felügyelet, műszaki o.) alapján végzi/végezteti.
Amennyiben a problémás növényzet ingatlanhoz tartozó zöldterület, a szükséges beavatkozás
mértékétől ftiggöen az ingatlan tulajdonosának közreműködését is kérjük.

Az interpellációban nevesített helyszíneken a növényzet visszavágása megtörtént:
Bocskai u.- Bartók B. u. — szilvafák visszavágása.
Posta u. — Módcz Zs. u. — bokor, szilvafa visszavágása.
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Posta u. — Módcz Zs. u. — bokor, szilvafa visszavágása.
Azsia áruház mögötti parkoló — sövény visszavágása.
Libazug u. — Fábián u. — bokor kivágása, sövény visszavágása.
Deák u. — Csabai Út — nyakazás, bokor visszavágása.

A Rákóczi u. — Szív u. — folyamatban van a kért munka elvégzése.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 201 7. júUus27.

Izs 9 or
p0 gármestcr
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Izsó Gábor polgármester úrnak

Békés

Polgármesteri Hivatal

tárgy: interpelláció

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton kérem a Polgármesteri Hivatal segítségét két kérdés megoldásában a választókerületemet
illetően:

1. A Bartók-Bocskai utcák találkozásánál a Bartók utcából kihajtó autósok nem látják, hogy kijön

balról a terebélyes szilvafák miatt. Jó lenne ezek nyakazását elrendelni.

2. A Posta utcából a Móricz Zsigmond utcába való kihajtás balesetveszélyes a baloldalon levő

sövény és fa miatt, a terep teljesen beláthatatlan az autósok számára.

További választói megkeresések:

e.) Rákóczi utcai református általános iskolánál a Szív utcából kihajtani veszélyes, mert a magas

sövény miatt nem belátható a szakasz.

f.) az Ázsia áruháznál a magas sövény miatt nem belátható a kerékpárút és az úttest.

g.) Ligazug utcából a Fábián utcára kihajtani nehéz, hiszen jobbról nem belátható az útszakasz a

villanypózna és a bokrok miatt.

h.) A Deák utca és a Csabai út csatlakozásánál az út jobbra és balra beláthatatlan.

Békés, 2017. június 29.

Köszönettel:

Mucsi András

képviselő
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Sorszám: Tárgy:

Barkász Sándor

33 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Kép viselő Úr!
Kérdés:
A korábbi interpellációjára Gál András osztályvezető által adott választ elfogadta, mivel a
szórt útalapok rehabilitációja nem lett rosszabb, mint korábban, de sokkal jobb sem. A
ráfordított költség nem fedezi azt a minőségi javulást, amit az útalapok rekonstrukciója
érdekében végeztek. Véleménye szerint az útalapok tartós megvédését burkolattal kellene
ellátni, azaz aszfaltozás helyett az önkormányzatnak in-house megoldásban kellene
gondolkodnia. Saját beruházásban préselt térkövek gyártása irányába kellene elmenni, és
ahogy a költségvetés engedi, vagy van pályázat, akkor az utakat le kellene burkolni.

Egy aszfaltút, ami általában a választások időszakában épül meg, 7-8 évnél több időt nem bír
ki. A régi hagyományos makadámút nem hozható Vissza, egyébként is csúszik, de az ún.
frühwald kőnek nevezett burkolatok véglegesen megoldanák a problémát.
Kérte, hogy az önkormányzat ezt gondolja át. Ha 10 év múlva kikátyúsodik az út, akkor csak
a kijelölt területet kell klszedni. homokot kell tenni alá, és újra lehet rakni a köveket. Az
aszfalttal ezt nem tudják megtenni. mert ha tönkre megy, akkor az egész területre Új
burkolatot kell építeni.
Az osztályvezető úr válaszát elfogadta, de az nem megoldás, hogy magas költségen felújítják
az útalapokat és várják az államtól az aszfaltot, ami pár év múlva Úgyis tönkre megy.

Válasz:
Köszönjük a Képviselő Urjavaslatát, meg fogjuk fontolni.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 201 7.július 27. 1

/

Izs’ or
0 ármester


