
Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i
ülésére

Sorszám:

Ny/22.
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Tisztelt Képviselő Úr!

Balázs László
interpellációs válasz

Előkészjjeuc’:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Interpellációk:

1. MÁV Zrt vasúti keresztezések forgalmi rendje.
2. A Kalász sor 8. szám alatti területen ajárda és az úttest között össze van nőve a fű, ami

miatt nem lehet ajárdán közlekedni. Egyik szomszéd sem hajlandó a üivet levágni.
3. A Kölcsey utca végén fel lett bontva az aszfalt az áteresz dugulása miatt, és csak

kaviccsal lett megszórva az a rész, mondván, hogy majd aszfaltozáskor helyreálHtják. Azóta
sem történt semmi, ezért kérte, hogy a Kölcsey utcán a felbontott részt újra aszfaltoznák.

Válaszok:

1. A MÁV Zrt-nek levelet írtunk a STOP táblás forgalmi rend megváltoztatását kérve.
2. Az ingatlan tulajdonosát felszólitottuk, hogy vágja le a rnvet.
3. A BKSZ Kft-töl kértük az aszfaltozás előre hozását a kért szakaszon.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2018. június 18.
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Sorszám: Tárgy:

Deákné Domonkos

N3/22. 7ációs válasz

Döntéshozalal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Elóicészítene:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Interpelláció:
Megköszönte a intemellációjára adott válaszokat, azonban lesznek olyan pontok. amelyekről

a késöbbiekben egyeztetni szükséges. A hét folvamái elindult a Malomasszonykerti

járdaépítés. amiben nagyon sokat segített Csamai Mihály köztisztviselö. akinek megköszönte a

munkáját. A lakók elmondták. hogy évek óta illegális szemétlerakó helyeket alakítani ki

olyanok, akik nem a Malomasszonykertben laknak. A város lakóinak tudomásul kellene venni,

hogy a Malomasszonykert nem szemétlerakó hely. Érdemes lenne valahol kijelölni egy helyet,

ahol gyűjteni tudják a szemetet az ott lakók. akár zsákban is. A helyi lapban is Fel kellene hívni

a figyelmet erre. A BKSZ Kit vezetöjével beszéltek már erről a lehetőségről. Kérte ennek a

problémának a megoldását. Megköszönte a megyei lap szerkesztőjének és újságírójának. hogy

a figyelmeztetést megjelentették a lapjukban.

Válasz:
Felkértük a BKSZ KFt-t. hogy a DAREH Bázis Nonprofit Zrt-vel tegyenek javaslatot a
probléma megoldására.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2018. június 18.
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Sorszám:

Dr. Gosztolya Ferenc
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Ik!

Interpellációk:

1. Jelezték felé, hogy a Fáy utcán 25-30 cm-es lavór-szerű kátyúk vannak.
szemben, a Zeneiskola felé, valamint a Baptista imaháznál is nagyon nagy
Információi szerint ezen problémák kezelése hamarosan megkezdődik, aminek
Kérdése, mikor kezdődnek el ezek a munkálatok?

2. A lakosokjelezték felé, hogy a Múzeumközi biciklitárolókról eltűnt a gumivilla, és nem
tudják a bicikliket lezárni, mert nincs mihez rögzíteni.

Válaszok:

1. A BKSZ Kit a kátyúzásokat egy db munkagép és 2 fő bevonásával május második fele
óta folyamatosan végzi a kifogásolt területen.

2. A gumipofákat legyártattuk, a BKSZ Kft-nek kiadtuk a febdatot felszerelésűkre,
amelyet megkezdtek.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2018. június 18.

Izsor
pol ármester

Tárgy.

y/22.

A Városházával
kátyúk vannak.
nagyon örülne.
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Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

37/22 interpellációs válasz

Egyszerű többség

ElJkész[ictw:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály
Dr. Bimbó Mária osztályvezető,
Igazgatási Osztály

Tisztelt Képviselő Ur!

Interpellációk:

1. A képviselő-testület egyik korábbi ülésén interpelláltam abban a tárgyban, hogy a Kispince utca
8. szám alatti Ingatlan előtt lámpatester helyezzünk el. Akkor azt a választ kaptam, hogy ez április
végéig meg fog történni. A lakók jelzése és Saját tapasztalatom alapján mondhatom, hagy ez nem
töilént meg. Mikor várható a lámpatest kihelyezése?

2. Tavaly interpelláltam az Epresköz utca és a Szikszai utca sarkán levő Ingatlan sarkán lámpatest
elhelyezésével kapcsolatban. Akkor pozitív választ kaptam. Kérdésem, hogy mikor valósulhat meg
mindez?

3. Jelzést kaptam a Sirály utcából, hogy a Sirály utca 7. szám alatti ingatlan tulajdonosa
elhanyagolja a portáját, és gyakorlatilag nem lehet már elmenni a járdán. A probléma megoldását, a
tulajdonos felszólítását kérem.

4. Sokak számára problémát jelent az, hogy sok ingadanon nincs házszám. A tavasz során volt
alkalmam sok száz ingatlant felkeresni. Vannak olyan utcák, ahol 5-10 ingatlan is van egymás
mellett, amelyeken nincs házszám, és nagyon nehéz megtalálni egy-egy címet. Valamilyen módon
kötelezni kellene az ingatlanok tulajdonosait, hogy helyezzék ki a táblákat.

5. Egyúttal érdeklödök, hogy a már elkészült ibrányi utcanévtáblák mikor lesznek kihelyezve?

5. A Kert és Bocskai utca sarkán levő üzlet és dohánybolt előtt a késő estébe nyi1lóan szinte minden
nap több ittas személy tartózkodik, akik Ott hangoskodnak, a vásárolt szeszesitalt helyben
fogyasztják el, megbotránkoztató módon viselkednek. A lakók rendszeresen kihívják a rendőrséget,
de a jelenség nem szűnik meg. Kérem, hogy az önkormányzat figyelmeztesse az
üzlettulajdonosokat a nyiwatartási idő betartására, valamint a lakosokat a vonatkozó helyi rendelet
betartására, amely szerint tilos az italfogyasztás a boltoktól számított 150 méteres körön belül.
Megoldás lehetne, ha egy-két hétig minden este polgárőr autó tartózkodna a kömyken egy ideig.

6. A Keserűsor végén az egykori Fekete-Körös medrénél nagy a gaz, a lakosság kéri a
tereprendezést. Lakossági jelzést kaptam a Bánát és Síp utcai Ingatlan gondozatlan állapotával
kapcsolatban. Jó lenne ezt rendbe tenni.

Döntéshozatal módja:

Tárgyalás módja:
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7. Interpellációját írásban is benyújtja majd. Korábban kérte, hogy a Széchenyi téri lakótelep
elött van a szelektív hulladékgvüjtés. és az üvegekkel csörömpölnek azok, akik kukáznak. ami
nagyon zavada az ott lakókat. Kérdése: megoldható lenne-e, hogy ezt a szelektív
hulladékgyűjtő edényeket a lakóháztól távolabb helyezzék el? A lakók aláírással ellátott
kérelmet is eljuttattak majd, amelyben kérik, hogy oldják meg ezt a problémát. Gál András
osztályvezetö válaszában leírja. hogy ki kell alakítani egy hulladékudvart. Ez lenne a megoldás,
de ajeknlegi problémát kezelni kell.

8. Tavaly vagy tavaly előtt elkészült az Ibrányi utcanév táblák is, amivel kapcsolatban azt a
tájékoztatást kapta, hogy 2017 nyaráig kihelyezik ezeket a megfelelő helyre. 2018 nyara van,
és még mindig nincsenek az utcanév táblák kihelyezve kapacitás probléma miatt. Kérte, hogy
az ibrányi részben helyezzék ki az utcanév táblákat. A városban nagyon sok ingatlanon nincs
házszámtábla, így nagyon nehéz eligazodni az utcákban. A postások nagyjából ismerik a
területeket, ha idegen jön a városban, nem tud tájékozódni. A lakosságot fel kellene szólítani
arra, hogy helyezzék ki az utcaszámot a házukra.

9. Továbbra is lakossági felháborodást vált ki a közterületi italfogyasztás. A Kert utca és a
Bocskai utca sarkán minden este összejön egy csapat és helyben italoznak. A lakosság napi
szinten kihívja a rendőrséget. Kérte, hogy az önkormányzat kéde meg a polgárőrséget. hogy
nagyobb figyelmet szenteljenek erre a területre. Ezek az emberek az önkormányzati rendeletben
foglaltakat nem tartják be, másrészt elég demoralizáló hatása van a viselkedésüknek. Kérte,
hogy szerezzenek érvényt a helyi rendeletnek. Az egyik szomszéd, aki kérte, hogy járjon el
ebben az ügyben, azt is elmondta, hogy a nyitvatartási időt sem tartják be a bolt tulajdonosai.
Ezeket a helyi dolgokat kezelni a legnehezebb, mert sokaknak jó az, hogy van egy bolt, ahol
este is be tud vásárolni.

Válaszok:

1. A Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt. 2018. július 18-ig vállalta a szóban forgó
lámpatest felszerelését.

2. A 2016. február 29-i interpellációs válaszban a következőt íuk: ‚.Kérését ci lámpahely
bővítéseknéljigyekmbe fogjuk venni. Mivel ilyen lámpahely bővítésre ci városban több száz
igény van, ezért mindenképpen csak egvüu akaijuk kezelni a költségek csökkentése érdekében.
Az ESCO beruházás keretében tervezett fejlesztés érdekében tárgyalásokat folytattunk már az
Enerin EPC Kfl-vel, a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zn-vel, az U Light Kfl-vel, és
jelenleg az NKM Aramszolgáltató Zd-vel. A tárgyalások célja a még nem korszerűsített
lámpatestek mellett a lámpatestek bővítése is. Egy csomagban ezek a lámpatest bővítések
sokkal kedvezőbb áron valósíthatóak meg.

3 .Az ingatlan tulajdonosát felszólítottuk.

4. A közterületek. településrészek elnevezéséröl. azok jelöléséröl, a házszámozás rendjérőL
valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. I.) önkormányzati
rendeletünk 9. (2) „A házszámiábla első alkalommal to ténol beszerzéséről, ci 3.szánzú
melléklet szerinti tipográfiának ‚;zegf’lelő cseréjéről Békés Város Önkormányzata
gondoskodik “Az utcanévtáblák kihelyezése után, a központi címregiszter lebonyolítása utánra
tervezzük a házszámtáblák több év alatti megújítását.

5. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
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szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 13. * (3) bekezdése alapján dohánytermék
kiskereskedelemre való jogosultságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
engedélyez, e hatósághoz kell a nyitvatartási időt bejelenteni, és a 17. * (1) bekezdése alapján
a hatósági felügyelet, továbbá a 19. * (1) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzést is a NAV
látja el.

A Bocskai utca 2. szám alatt található üzletet Békés Város Jegyzője, mint 1. fokú kereskedelmi
hatóság Figyelmeztette a nyitvatartási idő betartására.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 26-i ülésén számoltak be
munkájukról a rendvédelmi szervek. Az ülésen a Békési Rendőrkapitányság és a Békési
Polgárőrség felé kérésként megfogalmazódott, hogy az esti órákban a jelzett kereskedelmi
egységek előtt próbáljanak a lehető legtöbbször jelen lenni. E szervek ülésen jelen lévő
képviselői Ígéretet tettek a fokozott jelenlét biztosítására.

6. A Keserű sori japán keserűfű levágásra került. A Síp és a Bánát utcai sarki ház tulajdonosát
felszólítottuk a közterület karbantartására.

7. A BKSZ Kit a gázfogadó mellé áthelyezi a szelektív gyűjtő edényeket.

8. A BKSZ Kit elkezdte a még hiányzó utcanévtáblák kihelyezését.

9. A közterületi italfogyasztás visszaszorítása érdekében a Rendőrség és a Polgárőrség mellett
a közterület felügyelőket is bevonjuk, a munkaidejük átcsoportosításával.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2018. Június 18.
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