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1. Megválasztása óta a kerületében több problémával keresték meg az ott lakók. Az egyik
a Dánfoki részen a szemétlerakás kérdése, a másik pedig a kövesút mellé kihelyezett kukák csúf
látványt nyújtanak, Főleg Úgy, hogy folyamatosan körbe vannak rakva szeméttel. Javasolta,
hogy ezeket a kukákat helyezzék beljebb és tegyék mozgathatóvá, hogy a kukás autót fel tudja
venni. Javasolta, hogy alakítsanak ki egy kis szilárd burkolattal ellátott területet mind a két
kukatároló részére, hogy ne a sárba tárolják a kukákat.

2. Megkeresték azzal is. hogy a zöld hulladékok, kifejezetten ágak, fák gaUyazásából
származó hulladékok elszállítása gondot jelent, mert a környéken a lakatlan ingatlanok
területére helyeznek Javasolta, hogy próba jelleggel alakítsanak ki egy szilárd burkolattal és
kedtéssel ellátott területet, ahová a lakók az ilyen zöld hulladékokat el tudják helyezni.

3. A Kárász utcában kimaradt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése. így az utca közepe
felé lejt a terület, így az eső az utca közepén áLl meg. A probléma megoldása két vízgvűjtö
kialakítását igényelné, ifletve a Kökény utcai csapadékviz e]vezetö rendszerbe be lehetne kötni
ezt a vízelvezetést. Tavasszal és nagyobb eső idején gumicsizmába járnak a lakók.

4. Megkeresték még azzal is, hogy a Nyíl utca - Vári utca sarkán lévő csapadékviz elvezető
árok melletti járda elsüllyedt. A másik végén az Asztalos u. 36. szám alatt, a bolt előtt a
probléma ki lettjavítva. és a másik végén kellene hasonlóan megoldani a problémát.

5. Dánfokon a közvilágítás nagyon rossz, és nagyon sarkalatos kérdés lenne, a
közeljövőben ennek a megoldása.

Válaszok:
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező

igénbevételéről szóló 10/2014. (Ill. 28.) képviselö-testületi rendelet szabályozza a települési
szilárd hulladék gyűjtésének és elszállításának módját. A Dánfoki részen nem a rendeletnek
megfelelően történik ez. Ennek következménye, hogy ellenőrizhetetlen a hulladék eredete, nem
csak háztartási hulladék kerül kihelyezésre, a hulladékgyűjtő edények mellé is szemét kerül, a
szelektív hulladékgyűjtés nem valósul meg.

Sorszám Tárgy:

Ny/22.
Balog Zoltán

Döntéshozatal módja:

interpellációs válasz

Egyszerű többség

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Előkészíleuc:

Tisztelt Képviselő Úr!

Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Kérdések:
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A város belterületének más részein a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés évek óta
megvalósult és rendben folyik. A megoldás az lenne, hogy az ingat]anhasználók az
ingatlanjaikon keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben
helyeznék el és a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása
céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen — általában az ingatlan bejárata
közelében — helyeznék cl. Közterületi konténer csak a tömblakásoknál és nem lakás céljára
szolgáló helyiségeknél kívánatos.
Nem ajelenlegi, rendelet ellenes helyzetet kellene fenntartani, hanem a város egyéb részeihez
hasonlóan folytatni a szilád hulladék gyűjtését. A közterületi hulladékudvaroknak nem az
üdülőterületen van a helye.

2. A Dánfoki zöld hulladékkal ugyanaz a helyzet, mint az 1. pontban leírt települési szilárd
hulladékkal kapcsolatban. [La nem a szabályozott mederben történik a zöldhulladék gyűjtése,
akkor állnak elő a Dánfoki áldatlan állapotok. A városban működik a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés. szükség esetén ezt kellene az ott lakóknak is igénybe vennie. A közterületi
hulladékudvaroknak nem az üdülőterületen van a helye.

3. A Kárász utcai csapadékvíz elvezető rendszer kialakításához helyszíni egyeztetést
kérünk, és annak alkalmával megbeszéljük az elvégzendő munkát.

4. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl-től megrendeltük a munkát.

5. A közvilágítási lámpahelyek elhelyezési költsége mintegy 140 eFt!db, amennyiben
meglévő elektromos oszlop és közvilágítási vezeték rendelkezésre áll. Ha nem, akkor ennek a
többszöröse, melyet tervezés alapján lehet meghatározni. A közvilágítás bővítését a Képviselő
testület hatásköre eldönteni, a költségvetési forrás biztosításával.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. december 12. ‚ /

j- C:
Kálmán Tibor
polgármester

I



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 19-i
ülésére

Sorszám: Tárgy:

Csíbor Géza

Ny/22 interpellációs válasz

Dönróshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészí/ette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:
I. A Kormos Malom mögötti utcákban elkészültek az Új járdák, aminek a lakók örülnek
is. Jó lenne. ha a talaj nagyobb szögben lenne. mert egyből kimossa az cső. és az Új járdát elönti
a víz, lyukak keletkeznek és balesetveszélyes is.

2. A Kossuth utca legvégén van egy terület, ahol nagyon rossz a közvilágítás. ezért kérte.
hogy’ Új lámpatestet kellene kihelyezni.

3. A Sportpályánál a parkolás nem rnegoldott. főleg esös időben. Szeretné, ha megoldást
találnának a problémára akár Fűráccsal vagy mással, hisz nagyon sokan hordják oda a
gyerekeiket edzésre.

Válaszok:
1. A felvetett problémát kérjük pontosítani, illetve egy helyszíni egyeztetést javasolunk,

hogy azt követően a szükséges intézkedéseket meg tudjuk tenni.

2. A közvilágítási lámpahelyek elhelyezési költsége mintegy 140 eFt!db, amennyiben
meglévő elektromos oszlop és közvilágítási vezeték rendelkezésre áll. Ha nem, akkor ennek a
többszöröse. melyet tervezés a’apján lehet meghatározni. A közvilágítás bővítését a Képviselö
testület hatásköre eldönteni, a költségvetési Forrás biztositásával,

3. Bármilyen szilárd burkolat kialakítása megfelelő lenne a probléma megoldására. A
parkoló kialakítása építési engedély köteles tevékenység. ezért tervezési. engedélyeztetési és
forgalomba helyezési költségek is terhelik. A szükséges parkolószám meghatározása, és a
költségbeeslés után a Képviselö-testület döntése szükséges a fedezet biztosítására.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. december 13.
‚-

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

Deákné Domonkos

r3/22. ‘i75 válasz
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérdések:
1. A körzetében elsődleges problémátjelent a közvilágítás hiánya. A tél közeledtével egyre
sötétebb van. A Malomasszonykert X. kerületéből megkérte egy rokkant nyugdíjas hölgy, hogy
látogassa őt meg. A hölgy elmondta, hogy Mezőberényben dolgozik a rokkant nyugdíja mellett.
és este II órakor kerékpárral Jár haza, és a tanya elég messze van. Sem az utca, sem a dűlő
sarkán, sem pedig a dűlőben nincs egyáltalán közvilágítás. így kéri, hogy ha van lehetséges,
akkor ott biztosítsanak világítást. Más környékről is sok észrevétel érkezik hozzá is a
közvilágítás hiánya miatt, hiszen ez egy általános probléma a városban.

2. Váczi Julianna ügvvezetővel beszélt a kátyúzásokról is. A tél beállta előtt további
kátyúzásokra lesz szükség, így amennyiben lehet, kérte. erre figyeljenek oda, mert ha hó, jég
borítja az utakat, nem látják, hol vannak nagyobb lukak. amelyek balesetveszélyt jelentenek.

Válaszok:
L A közvilágítási lámpahelyek elhelyezési költsége mintegy 140 eFt/db, amennyiben

meglévő elektromos oszlop és közvilágítási vezeték rendelkezésre áll. Ha nem. akkor ennek a
többszöröse, melyet tervezés alapján lehet meghatározni. A közvilágítás bővítését a Képviselő
testület hatásköre eldönteni, a költségvetési forrás biztosításával.

2. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-t figyelmét ismételten felhívtuk a
szerződéses kötelezettségeinek betartására.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. december 13. „%‘,z:: KJi
Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Táígv:

Földesi Mihály

1N 3’/22. interpellációs válasz

Dö;ztésho:atal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkúszíteíte:

Nyílt ülés Kovács Szilvia osztályvezető,
Pénzügyi Osztály
Gál András osztályvezető,
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:
I. Jelezte neki is néhány problémát, azonban a problémát jelzőket elküldte Polgár Zoltán
alpolgármesterhez, aki nem jelezte ezeket a problémákat az interpelláció keretében. Az egyik
probléma az üzletnél található fát kellene gallyazni. mert onnan is potyognak lefelé az ágak. Uj
áramot vezettek be az üzlethez. és ha arra ráesik a gally és leszakad, az komoly költséget okoz
a tulajdonosnak. Legalább 3 éve jelezték a Műszaki Osztályon ezt a problémát. de azóta sem
történt semmi. Orül annak, hogy az önkormányzat egy kosaras géppel fejlesztette a vagyonát,
Igy közvetlenül meg tudják a gallyazási problémákat.

2. Az Iskola utcában le lett szórva a bölesöde környéke, hogy autóval meg tudjanak állni.
A területen nagymértékű forgalom van, és gyorsan mennek az autók, ezértjogos a lakók igénye,
hogy egy normális fekvőrendőrt helyezzenek ki, azzal lassítva a forgalmat, hiszen nagyon sok
kisgyermek közlekedik az utcában. A bölcsőde miatt is fontos lenne, hogy az autóval
közlekedők azon a területen ne közlekedjenek 50-60 kmh óra sebességgel.

3. A Táncsics utcáról megkeresték, hogy Némethné Nagy Julianna üzleténél az elektromos
áramba beleny’úlik a fa, és volt olyan, aki jelezte az üzletben. hogy esős időszakban véletlenül
neki dőlt a fának, ami megrázta. Ezeket a problémákat is kérte, megoldani.

4. Közösségi oldalakon olvasni, de szóbeszédben is lehet hallani, hogy Békésen az állami
támogatásokból végzett beruházások sokkal drágábba kerültek, minta környező településeken.
Ez a gondolat eléggé felerősödött. ezért ezt meg kellene előzni. megtisztitva ezzel az előző
csapat tevékenységét is. Javasolta. hogy a városba érkező támogatások felhasználását
vizsgálják felül. A testületnek szavaznia kellene arról, hogy felruházza a polgármestert azzal,
hogy rnggetlen ASZ vizsgálatot kérjen. Ezzel megnyugtathatnák a lakosságot, és kiderülhetne.
hogy nem történt túlárazás.

5. Kérdésként hangzott el az Erste Bank Zrt. folyószámlahitellel kapcsolatban, hogy
pontosan milyen feltételekkel, kondíciókkal lehet hozzájutni és, hogy a 201 8-as évben igénybe
vette-e az Onkormányzat, illetve ha igen annak milyen költségei voltak.



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 19-i
ülésére

Válaszok:

1. Kéijük pontosítani. hogy mely üzletről van szó, mert új elektromos bekötést csak
fóidkábeílel kötnek be, amely után már gallyazási probléma nem merülhet fel.

2. A Pénzügyi Bizottság korábban. 2018. szeptember 24-i ülésén tárgyalta az Iskola utca
forgalmi rendjét és nem tartotta indokoltnak a forgalmi rend változtatását.

3. Árarnütés veszélye esetén az NKM Áramszolgáltató műszaki szakembereit kell kihívni.
Az NKM Aramhálózati Kik. azokon a helyeken. aho’ az elektromos vezetékek biztonsági
övezeteibe benőtt növényzetet és faágakat túl veszélyesnek tartja a zavartalan villamos energia
szolgáltatás szempontjából. ott szerződött gallyazó alvállalkozókkal elvégeztetik a szükséges
beavatkozásokat törvényi felhatalmazásukkal élve. Az általuk elvégzett gallyazás esetén nem
tudnak figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat.
A magánterületen. illetve közterületen Saját erővel végzett beavatkozás idejére áramtalanitani
kell a hálózatot, hogy elkerülhessük az égési sérüléseket és áramütéseket. A gallyazási
szándékról szóló bejelentést az NKM Aramhálózati Kit telefonos ügyfélszolgálatánál (06-1-
474-9999) az I. menüpontban a 8. gomb megnyomását követően Fogadják. A bejelentéstől
számítva csak 30 nappal későbbre tudnak időpontot biztosítani.

4. A támogatott beruházásainkat folyamatosan ellenörzi többek között a Magyar
Allamkincstár, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály. az Európai Támogatásokat Auditáló Föigazgatóság, valamint az Aflami
Számvevöszék is.

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) ‚az A’Uanzi Számvevőszékrái szóló 2011. évi
LWJ rön’énv c’Aszh’.) rendelkezései alapjáiz látja cl ci feladatát, mclv alapján az ASZ ci:

Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely ci: Országgyűlésnek
alárendelve látja cl feladatát

Az Ásztv. előírja. hogy a Számvevőszék számára hatáskört és feladatot az Ásztv. és más
törvények állapíthatnak meg.

Az Ásztv 3. * (2) bekezdése alapján .. Az Allann Számvevőszék tevékenységét ellenőrzési terv
alapján végzi, amit az elnök hagy jóvá. Az elnök által jóváhagyott — pontosan meghatározott
célokat és elvégzendő feladatokat tartalmazó — ellenőrzési tervről tájékoztatja az Országgyűlést.
illetöleg annak illetékes bizottságát. A jogszabályok. módszertani és szakmai szabályzatok.
valamint nemzetközi standardok alapján készült ellenőrzési terv az ASZ honlapján is
megtekinthetö.

Az Ásztv. indoklása rendelkezik arról is, hogy ‚. ci: .ÍSZ az ellenőrzési f1aclataut a lehető
legszélesebb körben, c/e ésszerű keretek között határozza niez. fiy.velemmel arra is. hagy nem ci

Szánn’evővzék az eveUen ellenőrzést végző szervezet ci: államháztartás rendszerében “. Ezt
egészíti ki a Magyar Államkincstár, a Kormányhivatal (amely konkrét ügyben, jogszabályi
felhatalmazás alapján ASZ vizsgálatot is kezdeményezhet), pályázatok vonatkozásában
általában a kiíró szervezet (pI. a Széchenyi Programiroda, valamint különböző nonprofit
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szervezetek, p1. Nemzeti Művelődési Intézet NKa.). EU-s projektek esetén az irányító hatóság
tevékenysége, az adott önkormányzat által megbízott. a képviselő testület által jóváhagyott terv
alapján eljáró belső ellenőr. eseti ügyekben a könyvvizsgáló, és nem utolsó sorban maga a
képviselő-testület, valamint annak bizottságai. Az átláthatóságot, transzparenciát segíti a
képviselő és a bizottsági ülések nyilvánossága. és a képviselő testületi ülések élő közvetítése a
város kábeltelevíziós csatornáján.

Összefoglalva: A ..közösségi oldalak” illetve a ..szóbeszéd’ útján terjedö információk
ellenörzése. ás azok alapján inditott ellenőrzés nem tartozik az ASZ feladatai közé. ehhez
hasonló ellenőrzésekröl más önkormányzatok esetében sincs tudomásunk. A fent felsorolt
szervezetek, személyek folyamatos ellenőrzés alatt tartják az Önkormányzat és a Polgármesteri
Fiivatal működését. Ellenőrzés kezdeményezése véleményünk szerint csak úgy képzelhető et,
ha a Képviselö-testület a pontos ellenörzési terület konkrét megjelölésével. a fentiek alapján
megállapítható ellenörző szervet kéri fel ellenőrzés lefolytatására.

5. A gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében döntött Békés város
Képviselő-testülete a folyószámlahitel felvételéröl.
Az Erste Bank Zrt. adatszolgáltatása alapján a következő táblázat szemlélteti az átlagosan
igénybevett hitel összegét havi bontásban, valamint ezután az összeg után megtzetett kamatot.

HAVI
. .. -. - RET HAVI ZÁRÓ ÁTLAG lIAVI IMATDatum Ugyfelszam Szamlaszam

(HUF) ÁLLOMÁNY ÁLLOMÁNY (IIUF)
(HUF)

2018.01.31 M06561 0460681100000000 100000000 O O O

2018.02.28 M06561 0460681100000000 100000000 O O O

2018.03.31 M06561 0460681100000000 100000000 O I 728368 877

2018.04.30 M06561 0460681100000000 WO 000 000 O 0 O

2018.05.31 M06561 0160681100000000 100000000 O O O

2018.06.30 M06561 0460681100000000 100000000 O 3217477 I 652

2018.07.31 M06561 0460681100000000 100000000 O 16540578 8407

2018.08.31 M0656l 0460681100000000 100000000 O 22063871 11210

2018.09.30 M06561 0460681100000000 100000000 O 929306 461

2018.10.31 M06561 0460681100000000 100000000 O O O

2018.11.30 M06561 0460681100000000 100000000 O O O

2018.12.31 M06561 0460681100000000 100000000 O 88462 51

Összesen: 44 568 062 22 658
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Á 2018. és 2019. évi folyószámla hitelkeret kondiciój:
Kamat: O/N BUBOR (napi)
Kamatfelár: + 0,59 %
Rendelkezésre tartási díj: 0,00 %

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. december 13.

Kálmán Tibor
polgármester
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I Sorsnu;n: I Tárgy:

Molnár Gábor

}.‘Wy/22 interpellációs válasz

Döntdshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:
I. Kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja felül azokat a keresztezödéseket, amelyek
belátbatatlanok. akkor figyeljenek oda a Bocskai-Bartók Béla utcai kereszteződésre is. hiszen
a szilvafák miatt balesetveszélyes ez a szakasz.A kereszteződéstől kb. 5 méterre van Vagy 4
szilvafa beültetve, amelyek belógnak az útra.

2. A Berényi u. — Táncsics Mihály utcán lévő nyárfák roncsolják az autókat. és ha Új autója
lett volna többször megkereste volna az önkormányzatot kárigény miatt, mert a nyárfákról
comb vastagságú ágak potyognak a nyárfákról. Ezt a problémát 9 évvel jelezte az önkormányzat
Felé, és akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy 5 év múlva kivágják őket. Már 4 évvel elmúlt az 5
év és nem történt semmi. Kérte, hogy vizsgálják felül ezen a területen a nyárfák állapotát, mert
nagyon vastag ágak potyognak le, és a vezetékeket is rongálják.

3. A Fonó utcán van egy lakásotthon, ahol 10-12 gyerek él. ahová állami intézményekből
járnak ki ellenőrizni Az épület előtti járdaszakasz nagyon rossz állapotban van, ezért kéne.
hogy azt javítsák ki.

4. A Táncsics Mihály utcán. a volt cukrász üzemmel szembenvan egy ingatlan. ami előtt
talán égerfa található. ami miatt az idén legalább négyszer voltak kint a tűzoltók gallyazni, mert
ráesik a magántulajdonú ingatlan tetejére. Előfordult már, hogy az ingatlan tetején eltört a
cserépléc is, mert akkora ágak estek a tetőre. A Fa közvetlenül ajárda mellett található, ahol a
hosszú parasztházba bejárnak. Előbb-utóbb valakinek a fejére esik a nagy ág és komoly
balesetet okoz. Az útalapot is rongálja ez a Fa. Kérte, hogy ezt a problémát is oldják meg az
érintettek.

Válaszok:
1. A köztisztaság Fenntartásáról szóló 9/20 14. (III. 28.) önkormányzati rendelet

módosításával a rendeletbe került. hogy az elindulási rálátási háromszögben a közlekedési
látómezöt biztosítani kell. Amennyiben az ingatlanhasznáó ezt a feladatát nem teljesíti, a
szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az
önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a bírság alól. Nagyobb
figyelmet fogunk fordítani ezen kötelezettség betartására, betartatására.



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 19-i
ülésére

2. Ezeket a fákat a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató KR embereivel nem tudjuk
kivágni. Kérünk ajánlatokat rá, de kb. másfél milliós költséggel kell számolni. Az árajánlatok
függvényében a Képviselő-testület dönt a Fák kivágatásáról.

3. A BKSZ Békési Komtuunális és Szolgáltató KR-től megrendeltük a munkát.

4. A 2. sz. válasz érinti ezt a fát is.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. december 13. ! /

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

Mucsi András

r1)T/22.

interpellációs válasz

Döntéshozatal módja: -

_______________________________________________

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Ur!

Kérdések:
Interpeflációját irásban is eljuttatta az önkormányzathoz. Az Ibrányi választókerületből
többfajta megkeresés is érkezett hozzá.

1. A Nyiri - Kispince utcai kisbolt és a Kopasz utca közötti szakaszon egyetlen lámpatest
van. ami megvilágítja a teljes útszakaszt. Ezt azonban benötte a mellette levő akácfa, Így nem
tudja betölteni a hinkcióját, nagyon sötét van ott. Kérte ennek a fának gallyazását.
A városban több heLyen benőtték a fák a villanvvezetékeket. és többször érkezik az
áramszolgáltatóhoz és az önkormányzathoz is olyan jelzés, hogy amikor a szél himbálja
ezeket a gal]yakat, akkor áramkimaradást okoz az ingatlanokban. Ha egy gallyat letör a szél,
várhatóan leszakadnak a vezetékek.
A Bocskai utca 7. és a Kasza utca egyik háza előtti területtel kapcsolatban érkezett hozzá
megkeresés. Nemcsak ebben a két esetben, hanem a város egész területén Fel kellene mérni a
problémát, hogy tudják azokat kezelni. Az áramszolgáltatót is megkeresték a lakosok,
ahonnan az önkormányzathoz irányították őket. Elég költséges problémáról van szó. Az
ingatlantulajdonos nem tudja megoldani a problémát, mert van, ahol 10 méter magasságban
van a vezeték, illetve a gally, ami a problémát okozza. Egy nyugdíjas hölgy kereste meg a
közterületet érintő problémával. Globálisan, Városi szinten kell áttekinteni ezt a problémát.

2. A Munkácsy utca 9-11. szám előtt kérte a járda javítását, mert elég rossz állapotban
van. Egy olyan választópolgár kereste meg, aki kerekesszékkel jár, és nem tud ezen a
szakaszon. ajárdán közlekedni, ezért az úttestre kell kimennie. A Gagadn utcai úttestig rossz
állapotban van ajárda felülete.

3. A Jámbor utcában aszfaltozás volt. de a Jámbor utca 1-3. szám előtti útszakasz esős
időben sáros. ezért kérte. hogy kohósalakkal szórják fel az úttestet, hiszen az autók felhordják
folyamatosan a sarat az aszfaltozott útra. Ha L 0-20 méteren kohósalakkal javítanának a
felületen, megoldaná a problémát.

4. Kb. 5 évvel ezelőtt döntött a képviselő-testület az utcanév táblák kihelyezéséről.
Nagyon szép táblákról van szó. A Horty korszakban készült zománcozott utcanév táblát piros
fehér-zöld felirattal megrendelte az önkormányzat, és Szekszárdon gyártották le. Több év alatt
sikerült kihelyezni ezeket a táblákat.
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A városban nagy probléma - nemcsak a postások mondják -‚ hogy ha a városban bárki keres
egy olyan utcát, ahol nem járatos, csak nagyon nehezen tudja megtalálni, hiszen előfordul,
hogy több házon nincs házszámtábla. Sok helyen egyénileg készített, felfestett házszámok
vannak kirakva. Javasolta, végezzenek közvélemény-kutatást, vagy küldjenek az ingatlan
tulajdonosok részére megrendelő lapot azzal, hogy az önkormányzat önköltségi alapon
(mindenki kifizetné a saját házszám táblájának költségét) megrendelné a házszámtáblákat. A
megrendelés. a koordinálás sok feladatot jdent, de ideje lenne egységesíteni a házszám
táblákat is. Az Újonnan létesült utcákban nagyon sok helyen nincs kihelyezve utcanévtábla.
sem házszámtábla.

5. Kérte, hogy a Jantyik utcai református óvoda elé helyezzenek ki egy nyilvános kukát.
Sokan járnak ura és szükség lenne szeméttárolóra.

6. A Pénzügyi Bizottság januárban tárgyalja majd az utcák forgalmi rendjét. Javasolta,
hogy az érintett utcákban minden ingatlantulajdonosnak küldjön a polgármesteri hivatal egy
levelet. amelyben kérik a lakosokat, mondják el a véleményüket a forgalmi rend változásról.
Javasolta, hogy a lakossági vélemények beérkezése alapján döntsenek például egy-egy
fekvőrendőr kihelyezéséröl. Ahonnan 4-5 tulajdonos kéri a fekvőrendőr elhelyezését, abban
az utcában kérdezzék meg a többi 30-40 lakóingatlan tulajdonosát is.

Válaszok:
1. Az NKM Aramhálózati Kft. azokon a helyeken, ahol az elektromos vezetékek

biztonsági övezeteibe benőtt növényzetet és faágakat túl veszélyesnek tartja a zavartalan
villamos energia szempontjából. ott szerződött galivazó alvállalkozókkal elvégeztetik a
szükséges beavatkozásokat törvényi felhatalmazásukkal élve. Az általuk elvégzett gallyazás
esetén nem tudnak Figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési
szempontokat.
A magánterületen, illetve közterületen Saját erővel végzett beavatkozás idejére áramtalanítani
kell a hálózatot, hogy elkerülhessük az égési sérüléseket és áramütéseket. A gallyazási
szándékról szóló bejelentést az NKM Aramhálózati Kit telefonos ügyfélszolgálatánál
(0614749999) az I. menüpontban a 8. gomb megnyomását követően fogadják. A bejelentéstől
számítva csak 30 nappal későbbre tudnak időpontot biztosítani.
Mivel az önkormányzat rendelkezésére áll egy hidraulikus emelökosaras autó. az általunk
elvégzendő feladatokat január hónapban megkezdjük.

2. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kű-töl megrcndeltük a munkát.

3. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl Figyelmét felhívtuk a kátyúzásra.

4. A közterületek, településrészek elnevezéséről. azok jelöléséről, a házszámozás
rendjéről, valamint a müvészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. I.)
önkormányzati rendelet szabályozza az utcanévtáblák és a házszámtáblák tipográfláját. A
rendelet 9. *-a alapján a házszámtábla első alkalommal történö beszerzéséről, a rendelet 3.
számú melléklete szerinti tipográfiának megfelelö cseréjéröl Békés Város Onkormányzata
gondoskodik. Az utcanévtáblák kihelyezése sajnos még mindig nem teljeskörűen valósult
meg. A házszámtáblák kihelyezésére több éves programot kell hirdetni településrészek
szerinti kihelyezésekkel. Költségvetés tervezésekor ezt Figyelembe kell venni, melyről a
Képviselő-testület dönt.
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5. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl-töl megrendeltük a munkát.

6. Forgalmi rend változásánál a javaslat megtárgvalása előtt széleskörű egyeztetést
fogunk LeFolytatni.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2019. december 13. / y/ x
i’0L CY

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

Ny/22. Zváiasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

TárgvaMs módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:
1. Bánhidáról keresték meg, a Szív utca lakói. Az iskola mellett nagyon rossz állapotok
uralkodnak. A Rákóczi utcai bölcsödénél a fa gyökere annyira szétnyomta a járdát, hogy az a
szakasz járhatatlanná vált. Megnézte a területet, egy része javításra került, de a másik részének
helyreállítását a tavaszra ígérték. A bölcsődében nagyon örültek az eddig elvégzett munkának is. A
város lakossága bízik a képviselő-testületben és bátran megkeresik őket a problémákkal. A
képviselőknek az a feladata, hogy a megkeresésnek eleget tegyenek. Folyamatosan kapcsolatban
van a Műszaki Osztállyal és a BKSZ KIt ügyvezetőjével is, és látja, hogy milyen nagy munkát
végeznek. A BKSZ Kft-nél kb. 30 ember dolgozik, és ennek fele férfi. A problémákat szakember
módjára, becsületesen, tisztességesen megoldják. Kérte a lakosság és a képviselők türelmét is. mert
nem tudják megoldani azt, hogy azonnal reagáljanak a felvetésekre. Az önkormányzat vásárolt egy
emelőkocsit. amivel a gallyazást megkezdhet a városban. Jelenleg a szakember képzés folyik. mert
külön engedély szükséges az emelőkocsi kezeléséhez. Ha ez megvan. akkor nem kell
vállalkozásban elvégeztetni a tiallyazásokat. Korábban nagy összegeket költött az önkormányzat az
ilyen autók bérlésére. Az Okos város program sajtó tájékoztatóján többen is részt vettek. Ez az
alkalmazás felgyorsítja majd a problémák jelzésének rendszerét, és az is előfordulhat. hogy egy idő
után már okafogyottá válnak az interpellációk ig. mert a lakosok közvetlenül online módon
jelezhetik a prob’émákat. December 1-jétöl próba üzemmódban.január 1-től pedig élesben működik
majd ez a rendszer. Az idősebbekre. és azokra tekintettel. akiknek nincs okostelefonjuk. lesz
lehetőség személyesen, illetve telefonon keresztül isjelezni a problémákat.
Békés Város Önkormányzata a Műszaki Osztályán és a cégein keresztül mindent megtesz azért,
hogy mindenféle csinosítás. javítás megtörténjen a városban.

Válasz:
L A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kf-től megrendeltük a bölcsőde melletti

járdafelújítási munkál.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. december 13. J j x_x

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

Vámos ZoltánNr)r/22 interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás utódja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:
Hasonló gondok vannak a körzetében is, a Szécsényi kertben. Sok lakos megkereste ugyanazzal
a problémával kapcsolatban: egyrészt az utak állapota miatt és a közvilágítás hiánya végett. A
bokrok ráhajlanak az útra, a lámpatestre. Nem tisztázott, hogy kinek a feladata a bokrokat
lenyími, a fákat gallyazni. Körbe járta a Szécsény kertben az utakat, és meggyözödött arról,
hogy a lakossági felvetések jogosak. Kérte a polgármestert, közösen dolgozzanak ki javaslatot
a problémák megoldására vonatkozóan. Nem egyszeri dologról van szó. Személyesen is
megkeresi majd a polgármestert a problémákkal.

Válasz:
A probléma megoldása végett tisztelettel várom alpolgármester urat, egy személyes
megbeszélésre.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2019. december 13.

Kálmán Tibor
polgármester


