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Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

1N )‘/22 interpellációs válasz

Döntéshozata! módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző
Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1. A választókerületében. Ibrányban, de máshol is tapasztalható. hogy a beteg fák
kivágásra kerülnek. Kérdése: ezek pótlása milyen módon történik majd?

2. Az Ortodox templom állapota sokakat érdekel a városban. ugyanis tapasztalták. hogy a
templom felújítása megkezdődött. majd megállt ez a folyamat. A legutóbbi testületi
ülésen tárgyalták a román nemzetiségi önkormányzat beszámolóját. amikor egy
kérdésre válaszolva elhangzott az, hogy valami probléma van az engedélyekkel. Olyan
véleményt is hallott már, hogy az önkormányzat nem akarja az ortodox templom
rendbetételét. Allásfoglalást kellene kérni a Gyulai Román Ortodox Egyháztól a
felújításra vonatkozóan. Az önkormányzatnak ugyan nincs köze ehhez az ügyhöz, de
mégiscsak érinti a békési lakosokat is. Egy szép kis műemléki épületről van szó, amiről
le van hántva a vakolat és márjó ideje nem történt semmi előrelépés és sokakat bánt ez
a helyzet. Javasolta, hogy keressék meg a Gyulai Román Ortodox Egyházat, és
kérdezzék meg, hogy mi történt eddig. és milyen határidőre készül cl a felújítás.

3. A Jámbor u. 22-24. szám alatt lakók megkeresték azzal, hogy nincs előttük közvilágítás.
Kérik a lakók1 hogy egy lámpatestet helyezzen el ott az áramszolgáltató és ebben kérik
az önkormányzat közbenjárását.

4. A Bocskai u. 22. szám alatt lakók is megkeresték azzal, hogy rendbe tették az ingatlant.
de a szomszéd egy szakaszon betömte az árkot és nem Folyik cl a víz. ezért kérik a
belvízelvezetés megoldását.

5. Dr. Tamási Adrienn gvermekorvos kereste meg. és cl is ment megnézni a doktornő
udvarát. A Jantyik ház az önkormányzat tulajdonában van, aminek a homlokzati
felújítása megtörténik majd. azonban a doktornő udvarára zúdul be a víz a Jantyik ház
ereszcsatornájából. Dr. Tamási Adrienn kéri ennek az ereszcsatornának a kijavitását.
Fotókkal és videoflvétellel dokumentálta a problémát. A Műszaki Osztályra is többször
elküldte mára doktornő ezeket a felvételeket. Kéri az ereszcsntorna javítását.

6. Felvilágosítást kér a Műszaki Osztálytól az egészségügyi intézmény felújítása kapcsán.
A betegeknek érdeksérelme van ebben a kérdésben, mivel a felújítás rendelési időt is
érint. Az orvosok. az egészségügyi személyzet és a betegek számára is jelentős
érdeksérelmet okoz a felújítás, mert zajjal és kosszal jár. Polgármester úrtól tudja, hogy
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ennek van egy racionális magyarázata, amitjó lenne, ha a lakosok is ismernének.

Válaszok:
1. Békés városa szerencsére igen nagy zöldfelülettel rendelkező település, azonban a

faállomány jelentős része elöregedett. Sajnos sok esetben nem megfelelő Fajta lett
kiválasztva az adott közterületre (p1.: légvezetékek közelsége, akácfák folyamatos
visszanyakazása következtében üreges törzsek létrejötte stb.), igy cseréjük, gallyazásuk
már időszerű volt. Ezeken kívül inváziós [aihjok kivágása is végbement, melyek
eltávolítása szintén fontos, mert a honos és dendrológiai szempontból értékes thfajoktól
veszik cl az életteret, illetve agresszívan terjednek (gyökérsarjakról és a
nagymennyiségű terméssel egyaránt).
A kivágott fák pótlása pályázat keretein belül történik, összesen 120db Fa lesz kiültetve.
A fafajok kiválasztásánál az adott terület tulajdonságait vesszük figyelembe. valamint a
Békés Város Onkormánvzatának Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási
Akciótervében felsorolt várostürő fafhjok listáját.
Ezeken kívül a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet tartalmazza a fapótlásra vonatkozó rendelkezéseket. A 8. (1) bekezdése
értelmében „A közterükien lévő’ fós szárú növény kivágását követő 1 évet? he/ül u
használó köteles gondoskodni ci növény helyben történő vzakvzerű pótlásárót A
telepítendő cserje esetében 3 éve;; he/ül kell hiztusítcmi ci legalább azono.v területi
borítást. A pótlás céljából történő telepítés! meg kell isnzéteh;i. hu cm telepitést követő
vegetációs idővzcmk kezdetén ci fás szárú növény nem eret! magA .cc,kszerű potlás
teljesítését a jegyző ellenőrzi
(4) Amennyiben a/ás szárú növény pótlása aföldrészlet adousága miatt nem vagy csak
részben teljesíthető ci pótlás! a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel
kell teljesíteni.Ainennviben ilyen ingatlan cm település heépítettsége miatt nemi; jelölhető
ki, cm je,n’ző ci használót cm települési önkormányzat által rendeletben meghatározott
kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
(5) A/ős szárú növény khágása esetémi a pótlási kötelezettséget a sajátos építménvfajta
rendeltetésére tekimertel kell teljesíteni.

2. Az ortodox templom felújításával kapcsolatban megkerestük a Gyulai Román Ortodox
Püspökséget. Amint a válaszuk megérkezik. tájékoztatni fogjuk a Képviselő-testületet.

3. Vezetői döntés alapján megrendeljük a lámpatest bővítését.
4. A vizelvezetés megoldására a BKSZ Kfl-vel felvettük a kapcsolatot. A Bocskai utca

érintett szakaszán a víz északi irányba folyik. tehát a növekvő számok irányába. A
problémát a 26. sz. előtti bejáró okozza. aminek a feltárását elvégezzük. Szükség esetén
az összetört csöszakasz ki lesz cserélve.

5. Az ingatlan jelenlegi használója a BKSZ Kft. Felhívtuk a cég figyelmét az esőcsatorna
kijavítására.

6. A rendelőintézetben energetikai felújítás van folyamatban. amelynek keretében
utólagos hőszigetelés, nyílászáróesere, kazáncsere és radiátorcsere történik. A felújítás
- az ilyen jellegű munkálatok természetéből adódóan - a legnagyobb gondosság mellett
is elkerülhetetlenül bizonyos mennyiségű zajjal és porral jár. Az egészségügyi ellátást
ugyanakkor működtetni kell. Azokon a helyeken ahol a rendelés történik, nem folyik
kivitelezés. Minden érintett türelmét és megértését kérjük.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. március 21.

polgá ester
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Sopszán;: Tárgy:

Koppné Dr. Hajdú Anikó

Ny/22. interpellációs válasz

Dö;ztcshozatal módja:

Egyszerű többség

Tóigvalás módja: Elökcszíwííe:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérdés:
A Szánthó Albert utcai lllyés Sándor iskola elötti járda rossz állapotban van.

Válasz:
A járda aszfaltos kátyúzását elvégzendő Feladatnak kiirtuk a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kit részére.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. áprHis 18.

Is’Gá r
lgárrn ster
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Sorszám: Tárgy:

Pásztor Szidónia

1”437/22 interpellációs válasz

Dőiztéshozatal móc/ja:

Egyszerű többség

Tárgvalás móc/ja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérdések:
1. A Csallóközi ‚w 48. szám alatt önkormányzati ingatlan található, és kérte, hogy ezt a

területet kívül belül kaszálják le, mert nagyon nagy a gaz és a járókelők nem tudnak
közlekedni.

2. A Csallóközi u. 80-82. szám alatti lakók közvilágítást kérnek, mivel előttük nincs. Kérik
ebben az önkormányzat segítségét. Ugyanez a helyzet az Akácfa u. 5. szám alatt is, itt
sincs lámpatest. és kérik az önkormányzat segítségét.

3. A Csendes u. L szám alatti lakos kereste meg azzal, hogy lakossági összefogással
megjavitanák az utcájukat. ha kapnának homokot és apró követ. A lakó azt mondta.
hogy a korábbi években is kaptak homokot is és követ is. és megcsinálták az utat az
utcájukban.

4. A Rákóczi u. 64. és 64./l. szám alatt fákat kellene kivágni. amit meg kellene beszélni a
lakókkal. Két fát is látott, amelyek ajárdát megemelik.

5. A Fülöp u. 21. számtól a 64/l. számig róldút van, és szeretnének a lakók oda is homokot
meg apró köveket, hogyne a sárban kelljen közlekedniük. A kerékpár sáv mellett tudnak
megállni a lakók, ami miatta rendőr megbünteti őket. A sár miatt nem tudnak a tNdúton
bemenni gépjárművel.

6. A Veres Péter térnél. a Farkas Gyula utca kereszteződésében az utóbbi időben
megszaporodtak a balesetek, mert nem adták meg a Szőlő utcán. a főúton közlekedő
járműveknek az elsőbbséget a Veres Pétertől kifelé jövet. Erre tekintettel kérte, hogy
erre a területre helyezzenek ki (kvőrendőrt. amennyiben lehetséges. A lényeg. hogy
lassitsák a forgalmat.

Válaszok:
I. A Műszaki Osztály utánanéz. kiaz ingatlan tulajdonosa, és amennyiben magánszemély,

akkor felszólitó levelet kap az Onkormányzattól, hogy kaszáltassa le a területet.
2. A közvilágítási lámpatestek bővítésére már többször válaszoltuk, hogy kb. 1100 db

lámpatest „hiányzik” a városban. A költségvetésben rendelkezésre álló fedezet
felhasználását célszerű olyan helyekre elkölteni. amely esetben balesetveszélyes
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helyzeteket oldanánk meg, p1. útkereszteződések. nehezen belátható útivek. Az
interpellációbanjelzettek egyike sem ilyen. de nvilvánjogos kérés.

3. A mennyiségek egyeztetése után az anyagok kiszállítását a BKSZ Kft. végzi cl, a
lakosokkal egyeztetett időpontban.

4. Szakember vizsgálta meg a Fákat. és nem tartja őket problémásnak, ezért nem indokolt
a kivágásuk.

5. A szükséges útalapokat az érintett lakosok a város egyéb útjaihoz hasonlóan útépítési
társulat alapján megépíthetik. Az Onkoirnánvzatnak ehhez jeLenleg nem áll
rendelkezésre forrás.

6. Intézkedtünk az ..Elsőbbségadás kötelező’ tábla .Allj. elsőbbségadás kötelezö és
..Forgalmi rend változás” táblákra történő cseréjére.

Kérem válaszaim elfogadását.

B é kés, 2019. április 18. 71 U

p lgárrt/ester


