
Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 28-i
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Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

12/1. interpellációs válasz

I Döntéshozatal módja:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő’ Úr!

Interpelláció:

Megköszönte az Ibrányban lakók nevében Izsó Gábor polgármesternek azt, hogy 2017-ben a
választókerületében lakók kérése mindig meghallgatásra talált, és a javításokat, stb. mindig
korrekten, időben elvégezték.

Van két folyó ügy, amivel kapcsolatban nagyon régen interpellált. Legalább 1,5-2 éve kérte.
hogy az Epres köz és a Szikszai utca sarkán helyezzenek cl egy villanytestet. Akkor azt a
választ kapta, hogy I év múlva térjenek vissza erre a kérdésre. Kérdése: hol tart ennek az
ügynek a rendezése?

A másik interpellációja hasonló témában volt a Kispince u. 8. sz. előtti ingatlan előtti részt
érintve. Otthonházas gyerekek közlekednek azon a területen, ás a lakosság részéről érkezett
olyan jelzés, hogy a tuja fák körül olyan dolgok történnek, amiknek nem kellene, eldobált
üvegeket találnak a területen. Ezzel a témával kapcsolatban is azt mondta a Polgármesteri
Hivatal adott osztálya, hogy 2017-ben visszatérnek. Továbbra is kérik a lakosok a problémák
megszüntetését.

Kérdése: a két lámpatest elhelyezésének ügye. hol tart?

Válasz:

1. A 2016. január 28-i interpellációját a 2016. február 11. napján kelt interpellációs
válaszunkban. a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. február 29.
napján tartott ülésén az alábbiak szerint válaszoltuk meg:

„Kérését a lómpahely hői’í;éeknél Jigyelemhefögjiik venni. Mivel ilyen lcnnpahely bövitésre cz
városban több Száz igény van, ezért mindenképpen csak együtt akwjnk kezelni a költségek
csökkentése érdekében. A végleges lista összeállítása utázi a beszerzési igényt a KépvLvelő.
testület elé fbg/nk tárni, várhatóan a nyár végéig.
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2. A szóban forgó mindkét lámpatest bővítését csak Saját forrásból tudjuk megvalósítani az
alábbiak miatt:

A KEOP pályázat által nem tartalmazott lámpatestek korszerüsitését. illetve a hiányzó
lámpatestek kiépítését úgynevezett harmadik feles finanszírozásban - ESCO, Európai
Ujjáépitési és Fejlesztési Bank (EBRD). valamint az Európai Bizottság által közösen
megnyitott forrásából - kívántuk megvalósítani. Ez a kedvezményes banki konstrukció
azonban megszűnt, így csak lényegesen rosszabb feltételekkel tudnánk ezt megtenni.

Amennyiben közvilágítási lámpatest felszerelést rendelünk meg olyan helyen, ahol a
közvilágítási vezérelt hálózat ki van építve, ott egy darab lámpatest költsége mintegy bruttó
flO eFt. Tekintettel arra. hogy a városban legalább ezerre tehető a közvilágitási lámpatesttel
nem rendelkező elektromos oszlopok száma. a 2018. évi költségvetés ten’ezésénél figyeLembe
vesszük a Képviselő Ur kérését.

Kérem válaszaim elfogadását.

B ék ás, 2017. december 19.

Izsó áb r
pol árme ter
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Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila

12/2 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű szótöbbség

Táigvalás módja: Előkés:ítelte:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki osztály

Tisztelt Kép viselő’ Úr!

Interpelláció:

Két témakörben kíván jelzéssel élni:

1. Az első téma. hogy egy békési lakos tájékoztatta arról. hogy megtalálták a
hozzátadozójának (Nyíri Sándor) a kopjafáját valahol északon, ahol elesett. A Református
Templom előtti emlékhelyen a haláleset időpontja kérdőjellel van jelölve, amit most már rá
lehetne írni a kopjafára. Az adatok nála megvannak.

2. A másik téma: a Rákóczi u. I. sz. alatt működő vállalkozás jelezte. hogy nem tudja.
miért. de fehér. a forgalomtól elzáró oszlopokat telepítettek az üzlete elé, amely egyrészt
látványában sem túl barátságos, másrészt az üzlet forgalmát is hátrányosan érinti. Ha
vállalkozóbarát településként aposztrofálják magukat, akkor ez nem tartozik a legjobb
megoldások közé. hiszen elég radikális eljárás. Tárgyalni kellene arról, hogy hogyan tudnák
azon a területen a megfelelő bejárást. megközelíthetőséget biztosítani a küldemények. posta
átvétele érdekében is.

Válasz:

Kérjük a hozzátartozót, hogy az elhalálozás időpontjáról tájékoztasson minket. ezt
követően fogjuk tudni az emlékhelyen a korrekciós vésést megrendelni.

2. Az útszéljelző oszlopok olyan helyeken lettek elhelyezve a városban. ahol a
zöldfelületen rendszeresen parkoltak és azt teljesen tönkretették, a sarat az útburkolatra
felhordták ajárművekkel.
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A Rákóczi utca mellett az Ady utcán és a Veres Péter téren is csak ilyen eszközökkel tudtuk
megakadályozni ezeket a rongálásokat. mcd a zöldfelűletek védelmére Sajnos nincs
rendeletünk. Parkolót létesíteni csak építési engedély birtokában lehet, a szóban forgó
területen több millió forintos költség lenne a kiépítés, továbbá több fa kivágását
eredményezné. Az épület mögött volna ugyan közterület, ahol lehetne parkolni, de azt a tömb
lakói nagykapuval zárták el a forgalom elöl.

Kérem válaszaim elfogadását.

B ék é s, 2017. december 19.

I7bor
polgármester
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