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Sorszám: Tárgy:

Pásztor János interpellációja

25.
Döntéshozatal módja: Véleményező Bizottság:

Egyszerű Pénzügyi Bizottság
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészúene:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete 2018. február 28-i ülésén Pásztor János képviselő
interpellációs kérdésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkorinán vzata Képviselő-testületének

6 7/2018. (IL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő—wsiülew a Pásztor János képviselő inteipellációjóra
adott válasz 9. pontjábanfbglalrakat nem fogadja cL

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a 9. pontban foglaltakat táigvalja meg
és álláspontját ezt követően terjessze a képvkelő—testzilet soron következő ülése elé,

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Ennek megfelelően a Pénzügyi Bizottság soron következő, 2018. március 27-i ülésén
megtárgyalta az interpellációs válasz vitatott 9. pontját.

Az el nem fogadott válaszhoz kapcsolódó interpellációs kérdés az alábbi volt:

e 2017 május 3.-án megbeszélést tartottunk a Városháza kistermében, melyen jelen volt: a

/ Polgármester Úr, a jegyző asszony, Kálmán Tibor alpolgármester úr, Gál András osztályvezető,
Tóth Zoltán Úr ás munkatársa (Híd utcai Gumisütő KFT), valamint jómagam. Több dologban
megegyeztünk, amit elvégeztek (Pl útszélesítés) korrektül. Amit kifogásoltam és nem történt
Semmi az a Tárház utca 1. szám előtt elvégzett „járdakiemelés” vagy nem Is tudom micsoda.
Ott, azon a szakaszon normálisan még egészséges embernek is nehéz közlekedni. nemhogy
idősebb, Főleg mozgáskorlátozott embernek, mivel az eredeti járdaszint legalább 50 cm-re
meg van emelve. Az utcasarkon levő telefonoszlop betongyámja ezt Jól mutatja, ráadásul
elkanyarodni is nehéz az oszlop miatt. Ha ilyen változást csinálna valamelyik békési lakos a
portája előtt az utcafronton azzal már régen elbontatták és jól megbüntették volna. Ki adott
engedélyt, hogy ezeket a munkálatokat elvégezzék és mikor lehet ezen a szakaszon
gyalogosan, biztonságosan közlekedni?
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Az interpellációs kérdésre az alábbi választ adta a Polgármesteri Hivatal Müszaki Osztálya,
ame’yet továbbra is fenntart;

„9. Senki nem adott engedélt. A városban eddig senki nem lett megbüntetve a járdaszint
megemelése miatt. Az említett megbeszélésen rögzített csapadékcsatorna zárttá tétele
megtörtént, az oszlop a beruházás előtt is ott volt. ahol most Is. A rámpa szabványossá tétele
érdekében felszólítást küldünk ki a vállalkozónak.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 2018. március 27-én
tartott ülésén megfogalmazott alábbi határozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozati javaslat;

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Pásztor János
önkormányzati képviselő interpclláeiójára adott válasz 9. pontjának elfogadását javasolja
azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyben érintett Windschutz Bt. vállalta, hogy a rámpák
dőlésszögét 2018. év április hó 30. napjáig az előírásoknak megfelelően átalakítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 28.

Izsó Gábor s.k.
polgármester
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