
Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő—testületének 2019. május 30-i
ülésére

So,róm: Tá;gv:

Balázs László}%ry/33 interpellációs válasz

Döjuáshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előktszííetw:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Ur!

Interpelláció:

A Ilunyadi térről keresték meg azzal, hogy nagy mennyiségű illegális szemetet raktak le a gát
jobb oldalán, illetve ugyanitt a l-lunyadi téri gátnál ajárda állapota balesetveszélyes, nem lehet
rajta közlekedni, ezért a közútra kell kimenni. A gát miatt a kilátás korlátozott és
balesetveszélyes a közlekedés. Kérte ezt a problémát megoldani.

Válasz:

Az interpellációban jelzett feladatok elvégzését kiirtuk a BKSZ Kft-nek.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. május 23.

Iz Gábor
ptWgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő—testületének 2019. május 30-i
ülésére

Tárgy:

‘33
Deákné

y I Julianna
I interpellációs válasz

EIőkés:iieíw:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Asszony!

Interpellációk:

A testületi ülésen több alkalommal szóba került már. hogy kritikussá vált a Hepp iskolától a
Csabai üt felé vezető útszakasz, a Szendrei utca. A napi gépkocsi forgalom mellett várató,
hogy az dv végi iskolai rendezvények miatt még inkább megnövekszik a forgalom, ezért kérte,
hogy mire a tanév vége elérkezik (május vége -június közepe) találjanak valamilyen megoldást.
Kritikussá vált az ott közlekedök biztonsága.

Két észrevétel érkezett hozzá: az egyik a Korona utcáról a piac felé vezető híd állapotával
kapcsolatos .A híd deszkázata javitásra szorul, véleménye szerint néhány csavar megoldaná a
problémát, hiszen labilissá vált a közlekedés. Kérte, hogy tegyék biztonságossá a hídon való
közlekedést, ésjavítsák ki a híd deszkázatát.

A Kossuth u. 1. szám alatti lakóközösség köszönetét tolmácsolta, akik örülnek annak, hogy a
Körösparton megújult a sétány. Korábban volt elhelyezve az épület mögött egy bója. ami
akadályozta a gépkocsi forgalmat. A lakóközösség kéri, hogy ismét találjanak valami megoldást
a gépkocsi forgalom akadályozására. Sajnos vannak, akik nem tartják be a közlekedési
szabályokat.

Válasz:

A Szendrei utca rossz állapotú szakasza leaszfaltozásra került.

A Csók híd pallói rögzítésre kerültek.

A Kossuth u. 1. ingatlannál korábban meglévő forgalomterelő oszlopok pótlásáról
gondoskodtunk.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. május 23.

Iz G bor
P0 gármester

Sorszám.

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Táigyalós módja.



Interpellációs válasz Békés Város Önkorniányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i
ülésére

Sorszám: Tá;gv:

Mucsi András

437/33 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tci;gyczlás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Ez egyben interpellációs kérdés is. amit már tavaly is felvetett, de nem kapott rá választ: milyen
lehetőség van az ilyen ingatlanoknak a felújítására? Tudja. hogy az önkormányzat nem tudja
felvállalni, hogy a tulajdonos helyett rendbe teszi az ingatlant. Ez az ingatlan tulajdonosa is
megértette. Reméli, hogy vannak erre a célra pályázati pénzek. Az ingatlant egyébként
turisztikai kiadványokon és különféle városi könyvekben, mint helyi értéket megjelenítik. Nem
a városé az ingatlan. de dicsekszenek vele, egyébként meg a tulajdonost nem támogatják az
ingatlan rendbe tételében.

A napsugaras motívum szegedi. illetve Csongrád megyei motívum. ami a megyében még
újkívóson figyelhető meg. ami egy szegedi kirajzás a 19. század elején. Ezt a házat is biztosan
egy olyan gazda építhette. aki arról a vidékről származott és az ősök hagyományait őrizte. A
békési környezetben ez a motívum ugyan idegen, de mégis csak a városé, hiszen több mint 100
éve az itteni lakosokat gazdagítja. Kérdése: akiknek ilyen ingatlanuk van. és helyi védettség
alatt áll, azok hova fordulhatnak segitségért a feliijítás érdekében? Milyen forrást vehetnek
igénybe a felújitáshoz? Hol, milyen pályázatot nyújthatnak be? Ki az, aki segít nekik? Lehet,
hogy olyan idős személyek lakják a helyi védettség alatt lévő ingatlanok. akik nem értenek már
ezekhez a dolgokhoz. A településen nem sok ilyen ingatlan van, ezért figyelmet kellene rájuk
fordítani. Kérdése: az önkormányzat tud-e valamiben segíteni az ilyen ingatlanok
tulajdonosainak tanáccsal, stb? A napsugaras ház fa szerkezetű és látszik, hogy 1-2 éven belül
az idő tönkreteszi.

Válasz:

A helyi védett épületek a helyi értékvédelmi alapra pályázhatnak. mely alapba az éves
költségvetés készítésekor a Képviselő-testület döntése szerinti összeg kerül. Amennyiben nem
védett az épület. kezdeménvezhető annak védetté nvilvánitása. amelyre legutóbb a Bocskai u.
7. szám alatti ingatlannál volt példa. A védetté nyih’ánitási folyamat kb. egy év.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. május 23.

Ii.s Gábor
p0 lá I ni este r



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i
ülésére

So;róm: Tórgi:

Dr. Pálmai Tamás

P’i37/33 interpellációs válasz

Dö,zréslzo:aía/ módja:

Egyszerű többség

Tárgya/ás módja: Előkúsziicuc:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Asszony!

Interpellációk:

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A rendelöintézetben dolgozók jelezték. hogy szeretnének
egy bicikli tárolót, ahol biztonságban tarthatnák a kerékpárjukat. Ebben a kérdésben majd az
igazgató asszonnyal is egyeztet.

A lakók kérték, hogy a Frissen átadott kondi parknál is legyen egy biciklitároló, hiszen az ott
lévők mindenhova leteszik a biciklijüket.

A rendelőintézetbe járó betegek jelezték. hogy jó volna. ha a rendelőintézet elé. az Élővíz
csatorna partján, illetve a zárt udvaron néhány padot elhelyeznének. hogy amíg várnak
(vizsgálatra vagy eredményre). addig le tudjanak Ülni a levegőn.

A Keserű sor 37. szám alatt lakók jelezték, hogy az utcában minden ház előtt van lámpatest,
csak nekik nincs, és kérték, hogy oda is helyezzenek ki lámpatestet.

Válasz:

A kerékpártároló fedett része rendelkezésre áll. az elhelyezésében tudunk segíteni.
A kerékpártároló készítése folyamatban van a Kondiparknál
A ROHU-l4 pályázat keretén belül az Élővízcsatorna partjára helvezünk ki padokat. a
Rendelöintézet elé is.
A közvilágítási lámpatesiek bővítésével kapcsolatosan már említettük, hogy kb. 1100 db
lámpatest „hiányzik” a városban. A költségvetésben rendelkezésre álló fedezet felhasználását
célszerű olyan helyekre elkölteni, amely esetben balesetveszélyes helyzeteket oldanánk meg,
p1. útkereszteződések. nehezen belátható útívek. Az interpellációban jelzett nem ilyen. de
nyilvánjogos kérés.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. május 23.

ál)O r
ester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30—i
ülésére

Sors:óm:

Dr. Seres István

1”1 37/33 interpellációs válasz

Döníéshozura/ módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészífeuc:

Nyílt ülés Váezi Julianna ügyvezető, BKSZ Kft.

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Csatolva az előteijesztéshez mellékletként.

Válaszok:

A felvetett probléma városban nem egyedi, hasonló a helyzet a Nevelő utcán. a
Malomasszonykertben és a Gépgyári bekötö útnái.

A képviselő Ur által tett megállapítást mi is tapasztaljuk, miszerint nem az utcán lakók, hanem
a zárt kertekben lakók, vagy kerteket művelők hozzá ki a szemetet a szervezett gyűjtések
helyszínére. Utána néztünk és megállapítottuk. hogy az utcán lakóknak van szerződésük a
szemétszállitúsra. A zárt kertekben műszakilag nem lehet megoldani a szervezett
szemétszállítást. ezért a területekről mindenképen ki kell hozni a gyűjtés helyszínére a
kommunális hulladékot. Akik kihozzák a hulladékot valószínű. hogy nem rendelkeznek
szerződéssel. Ennek ellenére a területről a szemetet rendszeresen elvisszük.

A BKSZ Kft. csak a szerződéssel rendelkezö partnerektől szállíthat cl kommunális hulladékot
a kőzszolgáltatás keretében a DAREH válogató csarnokába.

A szerződéssel nem rendelkező partnerek által elhelyezett hulladékot illegális hulladékként
szállíthatja el a BKSZ Kft. a Békésesabai Városüzemeltetési Kft-hez nettó 30.000 Ft! tonna
lerakási díj ellenében. melyet az Önkormányzat fizet.

A helyzetre két megoldástjavasolunk:

1. A zárkertekben lakók szerződést kötnek a DAREI l-hal és a szerződések alapján
biztosítunk a területen 1100 literes szemétgyűjtő edényt. A kint lévő edényeket heti
rendszerességgel ürítjük. A bobok zárhatóak lennének, csak az kap kulcsot, aki
szerződést kötött. Valószínű. hogy kevesen kötnének szerződést és a zsákos hulladék
mennyisége számottevően nem fogyna. A Kít. 6 hónapja kritikus helyekre bobokat
helyezett ki, mert néhány kerttulajdonos (2-3) szerződést kötött, de a bobokat egyelőre
nem zártuk le.

2. Az Önkormányzat a jelzett területeken megfelelö számú bobra szerződést köt a
DAREH-hal és heti rendszerességgel elszállitjuk a szemetet. Ebben nz esetben a
zártkertckhen lévő prohlémáát átvállalja az ÖnkormányzatA szerződéskötés a



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i
üIéére

lakossági díjszabás szerint történne bruttó 1.329 Ft/bob!alkalorn. Számításaink szerint a
jelzett kritikus helyekre kb. 8-10 db bob kihelyezése szükséges.

Kérem válaszaim ellögadását.

Békés, 2019. március 23.

I.

ster
I



E

Interpelláció

Tisztek Városvezetés!

Már korábban is érkezett panasz, hogy Ibrány városrész (III. ker.) szélén, a Gőzmalomsor 19. számú ház előtti lámpaoszlop környékét a lakosság illegális szemétlerakóként kezeli,és az ismeretlenek által kihelyezett műanyagzsákokat rendszerint a lakók szállították el,amennyire erejük bírta és idejük tartotta. Akkori bejelentésünkkor a BKSZ rögtön intézkedett,az addigra felhalmozott szemetet elvitték, majd egy konténert is kihelyeztek. Nos, Ismét többbejelentés érkezett a város ibrányi képviselőihez. Úgy tűnik, még a kihelyezett konténer iskevés, de nem is ez a legnagyobb probléma. itt nem a kertekben élők, ill. ott hobbikertészettelfoglalkozó polgártársakról van szó, hiszen 5k a lakosság többi, szabályt tartó tagjaihozhasonlóan tárolják és helyezik ki a háztartási hulladékot.
Az ominózus helyen viszont nem ök, és nem is a környékbeliek „szemetelnek”: máramár rendszeressé vált, hogy a városból érkeznek autóval, megfordulnak, majd kidobják azsákokat a konténer és a lámpaoszlop mellé! Ha ez történetesen valamelyik, idős lakó szemeelőtt történik, és szóváteszi a szabálytalanságot, akkor legenyhébb válasz, hogy „ne szóljonbele Mama, nem a maga dolga”!

Kérem tehát a városvezetést és a BKSZ munkatársait a probléma mielőbbi orvoslását!Munkájukat előre is köszönöm a kerfllet környékbeli lakói nevében!

Békés, 2019. 04. 28.

Dr. Seres István
Békés város ibrányi önkormányzati képviselőjeJ4vkeu bc(k

35o,.


