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I Sorszám:

Ny/18._______
Dö,zisIiozataI módja:

Egyszerű többség

Tárralás módja: Előkó.s:íwíw:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

I lárom témában kíván interpellálni: az egyik egy visszatérö dolog: a ShelL kúttó kifcé
árok állapota. A tegnapi eső után annyira megáradt. hogy az utána lévő lakos ingatlanában

víz. Az árok be van nőve, nem tud elfolyni a Víz, ezért kérte, hogy ezt a problémát oldják

2. A másik az [P Tender telephelyével kapcsolatos: a telephely mögötti út - ami a X.
kerületi házakhoz vezet - a telephely irányában teljesen tönkre van téve. A nehéz gépek akkora
kátyút csinálnak, hogy személygépkocsival nem lehet közlekedni. Megnézte személyesen is a
területet, és azt tapasztalta, hogy nem lehet autóval bejárni. Nem tudja, kihez tartozik ez az ügy,
de a lakók jelezték a problémát, mivel ők is, és az áruszállítók is elakadtak már.
3. A harmadik téma a Jókai utca, Deák és Borosgyán utcai szakasza, amely
balesetveszélyes. kátyúzásra lenne szükség. A lakók kérik az út rendhetételét.

Válaszok:

I. Az érintett ingatlan tulajdonosát tájékoztattuk. hogy a köztisztasúg fenntartásáról szóló
9!2014.(lll. 28.) önkormányzati rendelet 8. (1) bekezdése alapján a használó az ingatlana
előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek kivételével, továbbá a
járműbehajtók átereszét és a Folyókákat köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer
tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani köteles. Az árokszakasznak kiépítésre került egy
„túlfolyója”. mely nagyobb vízállás esetén a vizet az út túloldalán lévő árokba vezeti.

2. Az interpellációbun jelzett útszakaszon jártunk személvgépkocsival és mint külterületi
út, a hasonlóaknál nem rosszabb állapotú. A balesetveszélyes kátyúk megszüntetése a BKSZ
Kfl feladata, feléjük továbbítottuk a panaszt.
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3. Békés Város Önkormányzata u vúrosüzemeketési feladatok ellátására vállalkozási
szerződést kötött n BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel. Á szerződés 3.4. pontja
tartalmazza, hogy a közúthálózat üzemeltetését a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (1.28.) GKM rendelet előírásainak megfelelően kelt ellátnia. A
melléklet alapján a K. a munkákat elkezdte. ajelzett szakaszokról ig tudomúsuk van.

Kérem vúlaszaim elfogadását.

Békés, 2019. június 20.

lzsó,4;\bor
polgirrncster



Interpellációs válasz Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 27—i
ülésére

2019.06.03. kátyúzás az alábbi utcákban.

Katona u., Tél ti., Ág u., Jégverem, Libazug., Gőzmalom., Váradi, Kodály,

Hőzső, Névtelen, Fülöp, Andor, Pásztor, Kikötő, Tárház, Szikszai,

Munkácsi, Epres köz, Maróthy, Kert, Jantyik, Kis Fábián, Kispince,

• Bethlen u., Móricz Zsigmond., Gagarin, LIDL-hez Vezető u.,Kossuth u., Fáy

u., Raktársor, Kőrösi Csoma Sándor u.,

2019.06.04. kátyúzás az alábbi utcákban

• Hőzső u., Tátra u, Mátra, Fürdő sétány, Irányi u., Asztalos, Szegedi,

Szélső, Révész u.,

• Kőrösi Csoma Sándor., Drága u., Vashalom u., Tátra u., Szabó Dezső u.,

• Daru u., Kinizsi., Bercsényi, Tompa, Kölcsey,Hunyadi, Deák, Kisvasút sor,

Kasza u., Új ú1 Híd u., Bérenc u., Mátyás Király., Mezei, Hídvégi, Bethlen,

Damjanich, Posta.

2019.06.05.
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2019.06.06. kátyúzás az alábbi utcákban

• AranyJ., Oláh M., Babilon, Szélmalom, Kereszt, London, Pesti, Gyűrű,
Zsinór, Toldi, Fecske, Ék,

• Verseny, Csabai, Kűrösi Cs. 26., Zeneiskola, Kalász u, Hunyadi,

kecskeméti, Lengyel L.

2019.06.11. kátyúzás az alábbi utcákban

• Táncsics- Móricz sarok, Szabó Dezső u., Szabó D. 9. járda, Kossuth 23.

2019.D6J2. kátyúzás az alábbi utcákban

• Csipke, Kossuth 23, Farkas Gyula, Nyíri, Bocskai.

2019.06.13.
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Sorszám: Tárgy:

Deákné Domonkos

Ny/1 8. válasz
Dö,zióshozatal nzócüa:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Elők.vzíwíie:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Asszony!

Interpellációk:

1. Kátyúzás ügyben is kíván interpellálni: a Darab utcáról jelezték felé, hogy óriási repedés
és süllyedés van az úton. Erről személyesen is meggyőződött.
2. A Csabai útnál visszatérő probléma. hogy egy beláthatatlan kanyarban három helyen is
olyan repedés és lyuk van. ami komoly balesetet is okozhat.
3. Jelezték felé. hogy a Gyógyászati Központ hátsó kijárata felől kifelé tartó betegek
szétdobálják a büfében vásárolt müanvag poharat. lörnettis zacskókat. stb. és azt ott lakók és
közlekedők azt kérik. hogy egy kukát helyezzenek el azon a területen.
4. Jelzés érkezett még hozzá a Piac tér I. szám alól. ugyanis a társasház udvarában lévő
esővíz aknába Folyik a könyvtár tetejéről az esővíz, ami kimosta az épület és az udvar között
lévő rézsű Fal termésköveit, a töltésként odahordott földet. és omlik az esővíz-csatornába az
udvartól az utcai lont előttig, illetve a temetkezési vállalattól a gyógyszertárig. Indokolt lenne
kitisztittatni ajelzett csatomarendszert.
5. Korábban vihar által kidőlt fa helyébe. már többször is facsemetét ültettek. de a
vandálok mindig kitörik azokat. Érdemes lenne szétnézni a régi Gelka. illetve a használt
könyvkereskedés előtti részen (Piac tér I. szám alatt).
6. A Múzeum téren található telefonátjátszó torony mellett nemcsak a szemét szaporodik,
bár Úgy tűnik, hogy végeztek egy takarítást. Sajnos egyes emberek ezen a területen végzik el a
kis és nagy dolgukat is. Korábban volt egy kerítés, ami elbontásra került, vagy valaki elvitte.
Erre a területre lelátnak az ott lakók. és a közlekedőket is zavaija a látvány. Csótányok,
patkányok is megjelennek a területen a szemét miatt. Át kell gondolni. hogy erre a részre Ismét
egy kedtést helyezzenek cl.
7. Fakivágásokkal kapcsolatban is érkeztek felé jelzések, amelyek közül néhányat már ki
is vágtak. de bízik abban. hogy a BKSZ KFt. és a Műszaki Osztály munkatársai odaligyelnek
erre. és orvosolják a problémákat.

Válaszok:

I .-2. Békés Város Önkormányzata a városüzemeltetési feladatok ellátására vállalkozási
szerződést kötött a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel. A szerződés 3.4. pontja
tartalmazza, hogy a közúthálózat üzemeltetését a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5!2004. (I. 28.) GKM rendelet előírásainak mcgIIclően kell ellámia. A
melléklet alupiún a Kft. a munkákat elkezdte. a jelzett szakaszokrúl is tudomásuk van.
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3. Jelenleg nem rendelkezünk Felhasználható kukúval. Mivel beuzonositlató a keletkezett
hulladék származási helye, Így célszerű lenne a hüfé üzemeltetöjét megkérni a kuka
elhelyezésére. A javaslatot továbbítottuk a Gyógyászati Központ igazgatója felé.
4. A Piac tér I. szám alatti ingatlan használói a tám fal megbomlásának okaként eddig a könyvtár
udvarán lévő fát okolták. mely kivágúsra került. Az esővíz okozta károkozást a Műszaki Osztály
munkatársa jelezte az ott lakóknak. Az illetékes munkatárs gondoskodni fog a csatorna
kimosatúsáról.
5. A Zöld város pályázat keretében túlkoros fákat lbgunk telepíteni.
6. Megvizsgáljuk a kerítés telepítésének lehetőségét.
7. Köszönjük az észrevételét, a fakivágások valóban folyamatosan zajlanak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. június 20.

7

Izs Gábor
p0 gármester
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2019.06.03. kátyúzás az alábbi utcákban.

Katona ri, Tél u., Ág u., Jégverem, Libazug., Gőzmalom., Váradi, Kodály,

Hőzső, Névtelen, Fülöp, Andor, Pásztor, Kikötő, Tárház, Szikszai,

Munkácsi, Epres köz, Maróthy, Kert, Jantyik, Kis Fábián, Kispince,

• Bethien u., Móricz Zsigmond., Gagarin, LIDL-hez vezető u.,Kossuth u., Fáy

u., Raktársor, Kőrösi Csoma Sándor u.,

2019.06.04. kátyúzás az alábbi utcákban

• Hőzső u., Tátra u, Mátra, Fürdö sétány, Irányi u., Asztalos, Szegedi,

Szélső, Révész u.,

• Kőrösi Csoma Sándor., Drága u., Vashalom u., Tátra u., Szabó Dezső u.,

• Daru u., Kinizsi., Bercsényi, Tompa, Kölcsey,Hunyadi, Deák, Kisvasút sor,

Kasza u., Új u., Híd u., Bérenc u., Mátyás Király., Mezei, Hidvégi, Bethlen,

Damjanich, Posta.

2019.06,05.
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2019.06.06. kátyúzás az alábbi utcákban

Arany.)., Oláh M., Babilon, Szélmalom, Keresit, London, Pesti, Gyűrű,

Zsinór, Toldi, Fecske, Ék,
• Verseny, Csabai, Kőrösi Cs. 26., Zeneiskola, Kalász ‘i, Hunyadi,

kecskeméti, Lengyel L.

2019.06.11. kátyúzás az alábbi utcákban

• Táncsics- Móricz sarok, Szabó Dezső u., Szabó D. 9. járda, Kossuth 23.

2019.06.12. kátyúzás az alábbi utcákban

• Csipke, Kossuth 23, Farkas Gyula, Nyíri, Bocskai.

2019.06.13.
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Sorszám: Tá;gv:

Dr. Seres István1!W3/18 interpellációs válasz

I Dö;ztáslzozawl módJa:

Egyszerű többség

Táigyalás módja: Előkúsziwíte: —___________________

Nyílt ülés Váczi Julianna iigyvezető, BKSZ Kft.

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Csatolva az előterjesztéshez mellékletként.

Válaszok:

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

A képviselő Cr által tett megállapítást mi is tapasztaljuk, miszerint nem az utcán lakók, hanem
a zárt kertekben lakók, vagy kerteket művelök hozzá ki a szemetet a szervezett gyűjtések
helyszínére. Utána néztünk és megállapítottuk. hogy az utcán lakóknak van szerzödésük a
szemétszállitásra. 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 rendelkező partneíektől szállíthat cl kommunális hulladékot
a közszolgáltatás keretében a DAREH válogató csamokába.

A szerződéssel nem rendelkező partnerek által elhelyezett hulladékot Hlegális 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 00 literes szemétgűitő 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 KQ. 6 hónapja kritikus helyekre bobokat
helyezett ki, mert néhány kerttulajdonos (2-3) szerződést kötött, de a bobokat egyelőre
nem zártuk e.

2. Az Önkormányzat a jelzett területeken megfelelő számú bobra szerződést köt
DAREK-hal és heti rendszerességgel elszállítjuk a szemetet. Ebben az esetben a
zártkcrtekben lévő problémáját átvállalja az ÖnkormányzatA szerzödéskötés a
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lakossági díjszabás szerint történne brutó 1.329 Ft/hobíalkalom. Számításaink szerint a
jelzett kritikus helyekre kb. 8-10 db bob kihelyezése szükséges.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. március 23.
/

Iztábor
polgármester
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Sorxzó,n: Tá;gv:

Mucsi András

}‘41)/18 interpellációs válasz

Dö,,tcsIiozczta/ móc/ja:

Egyszerü többség

Tárgya/ás móc/ja: E/őkúxziwiic:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Úr!

I nterpcflációk:

1. A Kopasz és a Bartók Béla Út találkozásánál (Kopasz utca 3-5. ingatanok között)
hatalmas kátyú van az útalapban, ami véleménye szerint könnyen javítható lenne a kavics
megigazításával. Kérte ebben a segítséget.
2. A Kispince utcai kisbolt (Nvíri utca vége) előtt nagy esök esetén megáll a Víz. mert a
bolt utáni két ingatlan előtt nincs megfelelő árok, amely elvinné a vizet. Itt történt egy felújítás
is, de a duda csöveket rendszeresen összetörik, betömik. Fel kellene hívni a lakosok flgyelmet
arra, hogy a felújítások után az ingatlantulajdonosok gondoskodjanak a takarításról. A mostani
esős időben befolyt a Víz a boltba.
3. A Gagarin utca burkolata sajnos nagyon tönkrement, valamit kezdeni kellene vele. Orül,
hogy az önkormányzatnak van meleg aszfaltozó gépe, és jó lenne, ha ezzel kijavítanák az utat.
4. Kérte, hogy a Bethlen utca közepén keletkezett lyukak, kátyúk kérdésével is
foglalkozzanak az érintettek.
5. [smét beterjesztette kérését a Kossuth utca 7. szám alatti tömb bejárójának javításával
kapcsolatban, ugyanis ezért jelentős részben a hulladékszállitó autók a Felelősek. Nem nagy
felületről van szó. de a közlekedés ott igen kritikus. Van egy új hulladékszállitó gép, ami
háromszor-négyszer nehezebb a korábbi gépnél. Sajnos. amikor ilyen sok eső van és alááznak
az aszfaltos utak, akkor a gép összetöri az utat.
6. Az egykori ligeti bölcsöde épületét ugyan a városi önkormányzat használja, de mind a
két utca Felől igen elhanyagolt képet mutat. Kérte. hogy tegyék rendbe legalább a liget felőli
szakaszt. A növényzet burjánzik, gondozatlan, szemetes a környék. Ez nem Feltétlenül
közmunkás- vagy BKSZ-kérdés, hanem az ott működö vállalkozás igényességét minősíti.
7. Kérte, hogy az Uj utca 5. szám alatti ingatlannál helyezzenek ki egy lámpatestet, mert
van egy 50-100 méteres szakasz, ahol este nagyon sötét van.

Válaszol:

1.-3. 4. 5. Békés Város Önkormányzata a városüzerneltetési feladatok ellátására vállalkozási
szerződést kötött a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kti-vel. A szerződés 3.4. pontja
tartalmazza, hogy a közúthálózat üzemeltetését a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (1.28.) 0KM rendelet előírásainak megfelelően kell ellátnia. A
melléklet alapján a Kit a munkákat elkezdte, ajelzett szakaszokról is tudomásuk van.
2. A lakosokat tájékoztattuk, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (Ill. 28.)
önkormányzati rendelet 8. * (1) alapján a használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet I
mellékletében megjelöltek kivételével. továbbá a jármühelmjtók átereszét ás a lolyókúkat
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köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani. illetve folyamatosan
gyomtalanítani köteles.
6. Az ingatlan valóban önkormányzati tulajdon. jelenleg a Szociális Szövetkezet használja.
Jeleztük feléjük a problémát, a környék rendbetétele már folyamatban van.
7. A közvilágítási lámpatest igényt felvettük a listára. Megrendelés vezetői döntés alapján
történhet.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. június 20.

i7Cor
p gármester
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2019,06.03. kátyúzás az alábbi utcákban.

Katona u., Tél u., Ág u., Jégverem, Libazug., Gőzmalom., Váradi, Kodály,

Hőzső, Névtelen, Fülöp, Andor, Pásztor, Kikötő, Tárház, Szikszai,

Munkácsi, Epres köz, Maróthy, Kert, Jantyik, Kis Fábián, Kispince,

• Bethien u., Móricz Zsigmond., Gagarin, LIDL-he2 vezető u.,Kossuth u., Fáy

u., Raktársor, Kőrösi Csoma Sándor u.,

2019.06.04. kátyúzás az alábbi utcákban

• Hőzső u., Tátra u, Mátra, Fürdő sétány, Irányi u., Asztalos, Szegedi,

Szélső, Révész u.,

• Kőrösi Csoma Sándor., Drága u., Vashalom u., Tátra u., Szabó Dezső u.,

• Daru u., Kinizsi., Bercsányi, Tompa, Kölcsey,Hunyadi, Deák, Kisvasút sor,

Kasza u., Új u., Híd u., Bérenc u., Mátyás Király., Mezei, Hídvégi, Bethlen,

Damjanich, Posta.

2019.06.05.
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2019.06.06, kátyúzás az alábbi utcákban

• Aranyi., OIáh M., Babilon, Szélma lom, Kereszt, London, Pesti, Gyűrű,

Zsinór, Toldi, Fecske, Ék,
• Verseny, Csabai, Kőrösi Cs. 26., Zeneiskola, Kalász u, Hunyadi,

kecskeméti, Lengyel L.

2019.06.11. kátyúzás az alábbi utcákban

• Táncsics- Móricz sarok, Szabó Dezső u., Szabó D. 9. járda, Kossuth 23.

2019.06.12. kátyúzás az alábbi utcákban

• Csipke, Kossuth 23, Farkas Gyula, Nyíri, Bocskai.

2019.06.13.
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Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila

I’43/18 interpellációs válasz

Dö,ztcshozataI módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás ;nócüa: Eló’kúszíwíw:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Örül annak, hogy a volt Mezgé mögötti (régi Farkas Gyula iskola, Jelenleg Gál Ferenc iskola)
elkerülő szakaszon - amely a Hőzső utca irányába nagy forgalmat vezet el - megtörtént a
kátyúzás. A probléma viszont az, hogy, ahogy ez az út beletorkollik az Irányi utcába, akkora
lyuk van, amit már nem ig tehet kátyúnak nevezni. Az a baj vele, hogy olyan helyen van, hogy’
ha szemből is kanyarodik autó a Ilőzső utca irányába. akkor ki sem lehet kerülni. Az autókra
nézve veszélyes. Kérte, hogy ahol ilyen problémák vannak, találjanak valamilyen megoldást
minél hamarabb. Vannak kicsi lukak. amin átgördül az autó kereke. de az Ilyen nagyméretű
kátyúkat meg kell szüntetni.

Válasz:

Békés Város Önkormányzata a városüzemeltetési Feladatok ellátására vállalkozási szerződést
kötött a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kil-vel. A szerződés 3.4. pontja tartalmazza,
hogy a kőzúthálózat üzemeltetését a helyi kőzutak kezelésének szakmai szabályairól szóló
5/2004. (1.28.) GKM rendelet elö írásainak megfelelöen kell ellátnia. A melléklet alapján a Kft.
a munkákat elkezdte, ajelzett szakaszokról is tudomásuk van.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. június 20.

Izsó Gábor
polgármester
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2019.06.03. kátyúzás az alábbi utcákban.

Katona u., Tél u., Ág u., Jégverem, Libazug., Gőzmalom., Váradi, Kodály,

Hőzső, Névtelen, Fülöp, Andor, Pásztor, Kikötő, Tárház, Szikszai,

Munkácsi, Epres köz, Maróthy, Kert, Jantyik, Kis Fábián, Kispince,

• Bethien u., Móricz Zsigmond., Gagarin, LIDI_-hez vezető u.,Kossuth u., Fáy

ti.1 Raktársor, Körösi Csoma Sándor u.,

2019.06.04. kátyúzás az alábbi utcákban

• Hőzső u., Tátra u, Mátra, Fürdő sétány, Irányi u., Asztalos, Szegedi,

Szélső, Révész u.,

• Kőrösi Csoma Sándor., Drága ti., Vashalom u., Tátra u., Szabó Dezső u.,

• Daru u., Kinizsi., Bercsényi, Tompa, Kölcsey,Hunyadi, Deák, Kisvasút sor,

Kasza u., Új Híd u., Bérenc u., Mátyás Király., Mezei, Hidvégi, Bethlen,

Damjanich, Posta.

2019,06.05.
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2019.06.06. kátyúzás az alábbi utcákban

Arany i., Oláh M., Babilon, Szélmalom, Kereszt, London, Pesti, Gyűrű,

Zsinór, Toldi, Fecske, Ék,

• Verseny, Csabai, Kőrösi Cs. 26., Zeneiskola, Kalász u, Hunyadi,

kecskeméti, Lengyel L.

2019.06.11. kátyúzás az alábbi utcákban

• Táncsics- Máricz sarok, Szabó Dezső u., Szabó D. 9. járda, Kossuth 23.

2019.06.12. kátyúzás az alábbi utcákban

o Csipke, Kossuth 23, Farkas Gyula, Nyíri, Bocskai.

2019.06.13.


