
Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-i
ülésére

[sorszám: Tárgy:

Balázs László

22 interpellációs válasz

Döntéshozatal m6dja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Mátyás király utcai lakosok jelezték Balázs László képviselő úr felé, hogy nagyon rossz
állapotban van az utca, ezért kérte annak felülvizsgálatát ésjavítását.

Válasz:

A Mátyás Király utca Csabai út és Hunyadi utca közötti szakaszán nincsen útalap, azt stabilan
a ráhordott cseréptörmelék és apró kohósalak biztosította, amely a csapadékos tél mjatt
tönkrement. A BKSZ Kű-nek kiadtuk a munkát, hogy gréderezéssel próbálják meg feljavítani,
amelyet 2018. május 8. napja utánra ígértek. A végleges megoldás az útalap megépítése lenne,
melyet a város többi területéhez hasonlóan lakossági társulás formájában javaslunk.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2018. április 20. 2
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Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i
ülésére

Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

22 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1. Korábban isjelezte már. de nem történt lépés a Szan’asi üt 12. szám alatti ingatlan előtti
járdával kapcsolatban. Az Ady és a Szarvasi Út között nem sok átjárási lehetőség van. és emiatt
a Szarvasi Út 12. szám alatti környék elég forgalmas. A Bajza utcai általános iskolából is ott
Járnak át. Ennek a területnek a vízelvezetése nem megoldott. A járda minőségével problémák
vannak.

2. Sokat beszélnek arról, hogy a fákat védeni kell, nem szabad engedni, hogy kivágják. A
közösségi médiában is sokat hangoztatják, hogy a fejlesztések kapcsán se vágjanak ki fát.
Vannak helyek, ahol a fák sok problémát okoznak. A Bocskai üt 17. szám előtt, a Tüzkút utcával
szemben van egy hatalmas fa. aminek annyira megnőttek a gyökerei, hogy kiáll a talajból, és
nemcsak a járdát törte össze. hanem forgalmi akadályokat is okoz. Az Adventista imaháznál is
ilyen problémák vannak. A gyülekezet jelezte, hogy Új kerítést épitettek a Bocskai utca és a
Fábián utca sarkán. de ahogy nő a fa. a gyökerei összetödék az aszfaltozott járdát, és félnek
attól, hogy az Új kerítést is tönkre teszi. Kérdése, mit lehet csinálni ilyen esetben? Le lehet vágni
a fák gyökerét, vagy magát a fát kellene eltávolítani? Szép a fa. de sok esetben több kára van,
mint haszna.

Válaszolc

I. A BKSZ Kü a közmunkaprogramban vásárolt betoncsöveket, amelyek felhasználásával
a meglévő csapadékvíz-rendszerbe lehet a vizet elvezetni. A közmunkaprogram
létszámhiánnyal küzd. így a munkát csak május végére tudjuk elvégezni.

2. Az élhetőbb békési városközpont kialakítása címü TOP-2.l.2-16-BSI-2017-00007
kódszámú pályázatunk részét képezi a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását
megalapozó települési zöld infrastruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési- és
fenntartási akcióten’ készítése. Az egészséges fákkal kapcsolatos, interpellációban is jelzett
problémákra a terv elkészítése után tudunk megnyugtató választ adni.



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i
ülésére

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2018. április 20.
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Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018, április 26-i
ülésére

Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila

22 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészheíw:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Futball CIub kérését tolmácsolja. Az elkészült lnkubátorház teljes felülete burkolt, és a telep
vize a sportpálya irányába, a Fű 2 és Fű 3 páLya felé folyik át.

El kellene árkolni azt a részt, ahogy Barkász Sándor képviselö is mondta. Jelenleg Fél lábszárig
érő Víz van a területen. mert egy nagy felületről a Fű 2 és Fű 3 pálya irányába van lejtetve a
terület, és nincs kiárkolva az utcára. Egy árkot kellene képezni, hogy az Inkubátorházból a VÍZ
ne folyjon át a Sportpályára.

Válasz:

Az lnkubátorház csapadékvize zárt vízelvezető rendszerbe van kötve és a Verseny utcai
csatornába van bekötve. A Fű 2 és Fű 3 pályák mögötti terület a rendkívül rossz vízáteresztő
képességű talaj miatt nem tudja elszikkasztani a csapadékvizet.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2018. április 20.
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