
Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 10-i
soron kívüli ülésére

Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

N37/2 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Elűkésziteuc:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Ur!

Interpellációk:

I. A ciklus legelején kérte, hogy vizsgálják meg az Ady u. 6. számú tömb és a Kossuth
utca 23. szám közötti közvilágítás kérdését. Most. hogy jön az öszi idöszámítás, ismét aktuális
a téma, hiszen nincs megvilágítva a terület amellett. hogy nem túl jó az úttest sem, Így a
közlekedés balesetveszélyes ezen a területen. Ugy emlékszik, hogy 3-4 éve már felvetette ezt a
témát, de akkor azt a választ kapta, hogy megvizsgálják a kérdést. Továbbra is kéri, hogy
amennyiben lehetőség lesz lámpatest rendelésre, akkor a szóban forgó területre is kérjenek. és
helyezzenek ki lámpatestet a megfelelő közvilágítás érdekében.

2. Korábban interpellált már a Jámbor u. 20. szám alatti ingatlan ügyében. ami előtt van
egy oszlop. és azt a választ kapta. hogy vezetői döntés alapján megrendelik a lámpatestet.
Kérdése. hogy ebben az ügyben milyen előrelépés történt?

3. Kérte. hogy a Kopasz u. 3. szám alatti ingatlan elől szállitsák cl a közterületen található
törmeléket, illetve szemetet. 1eg kell nézni, hogy hol húzódik a telekhatár. mert ha az
önkormányzat munkatársa a telken belülre bemegy. az magánlaksértésnek minősül. Ettől
kezdve bármelyik ingatlan tulajdonos úllithatja azt. hogy a telken belül egy nagy értékű
kerékpár volt, ami eltűnt. Nem feltételezi. hogy a Kopasz utcai ingatlan tulajdonosa ilyet tenne.
de körültekintöen kell kezelni az ügyet. hogy ne teremtsenek negatív precedenst.



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 10-i
soron kívüli ülésére

Válaszok;

I. Az interpellációban jelzett útszakaszon a közvilágítás kiépítésére az EDF DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó Kft. 2016-ban 3.390.000,- Ft ± ÁFA ajánlatot adott. melyet nagysága miatt az
éves költségvetés készítésekor kell betervezni. Az ajánlati ár azóta nyilván jelentősen
megemelkedett. Javaslom ajövö évi költségvetési rendelet készítésekor ezt figyelembe venni.
2. 2019. július 30-án megrendelésre került a lámpatest felhelyezése.
3. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató KÍ a közterületen lévő hulladékot
elszállította.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. október 7

1:
Igármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 10-i
soron kívüli ülésére

Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila

N 37/2 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Most, amikor mindenki igyekszik kapcsolatot teremteni a választókkal, akkor szembesülnek
több olyan problémával is, ami már egyébként bosszú ideje napirenden van. A Kopasz utcában,
éppen a választókerület határán van egy ingatlan, ami lebontás alatt áll. A környék rendezetlen,
ami nagy felháborodást vált ki az ott élőkben. Mucsi András képviselő már korábban jelezte a
problémát, amely szerint a Kopasz u. 3. szám előtt az utcán egy nagy kupac szemét van,
amelynek az elszállítását hosszú idő óta ígérik, de még eddig mindig nem történt meg. Kérte a
BKSZ Kü-t. ügyvezetőjét, hogy legalább a választásokra szállíttassák cl a szemétkupacot, ezzel
is megnyugtatva az ott élőket. Ha a tulajdonosi hozzájárulást megkapja az önkormányzat, akkor
fel kellene számolni azt a területet, hiszen tele van patkánnyal. Újságban is szerepelt már ez az
ingatlan az előtte lévő szemétkupaccal. A legfontosabb dolog, hogy a szemét elszállítása
megtörténjen, amit egyébként már ahogy korábban is mondta, évek óta ígérgetnek.

Válasz:

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl a közterületen lévő hulladékot elszállította.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. október 7.

$bor
p Igármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képvisclö-testületének 2019. október 10-i
soron kívüli ülésére

Sorszám: Tárgy:

Pásztor Szidónia

I1 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő Asszony!

Interpellációk:

I. Kérte, hogy a Csallóközi utca elejétől. illetve az átmeneti szállótól kezdődően a
Bánhidai temetőig hozzák rendbe a kátyúkat.

2. A Csendes utca és Tavasz utca közötti átjáró balesetveszélyes, mozognak a járdák,
szétcsúsztak a járdalapok. Volt olyan lakos, aki elesett. Kérte, hogy ezt a területet állítsák
helyre.

3. A Csallóközi u. 48. szám alatti önkormányzati ingatlan előtt Felnőtt a gaz. ezért kérte,
hogy vágják le.

4. A Tárház utcán van egy szennyvíz átemelő. amiből kiérződik a csatomaszag. Ez már
30 éve így van. ezért kéne, hogy ezt vizsgálják meg és tegyék szagtalanná.

5. Megköszönte, hogy a Veres Péter térre kihelyezték a lámpasorokat, azonban kéne. hogy
a lámpatesteknél vágják le a gallyakat, mert a világítást.

Válaszok:

1. A BKSZ Békési Kommunúlis és Szolgáltató Kit a vele kötött Városüzemeltetési
szerződés alapján elvégzi a munkát.

2. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató KR-nek kiadtuk a munka elvégzését.
3. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit a feladatot elvégezte.
4. A panaszát továbbítottuk az AlfZildvíz Zrt. felé.
5. Amennyiben kosaras autó bérlésére lehetőség nyílik, elvégezzük ajelzett munkát.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. október 7.

Iz ó Gábor
p gármester


