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Sorszám.’ Tárgy:

Csibor Géza

:5/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.’

Egyszerű többség

Tárgyalás módja.’ Előkészítette.’

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:
1 . A Liliom utcai parkoló mellett lakók keresték meg azzal, hogy a volt ipari iskola és

a Liliom utcai parkoló között van egy nyílt átfolyó, amiből szerintük szeiinyvíz folyik. Kérte,
hogy nézzék meg, hogy milyen víz folyik ott.

2. A Lengyel Lajos utcán az árkokban változás történik, az ott lakók takarítják, de az
átereszek el vannak tömődve. Be kellene iktatni az átfolyók tisztítását.

Válaszok:
1 . A jelzett problémát továbbítottuk az Alföldvíz Zrt. felé.
2. A kapubejáró átereszek tisztítása az önkormányzati rendelet szerint az érintett ingatlan

tulajdonosának, használójának feladata. A Lengyel utcán a járdaépítések után áttakarítjuk az
átereszeket. A gond az, hogy rengeteg szemetet, PET palackot dobálnak az árkokba.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

N I 1 8
Deákné Domonkos

YI • interpellációs válasz
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérdés:
Kérte, hogy a volt G-COOP áruház előtt található kerékpártárolók egy része, amelyek nincsenek
kihasználva, kerüljenek át a Kossuth u. 1 . szám alá, hiszen erről már korábban is beszéltek.
Szeretné továbbá azt, hogy ha a kerékpártároló másik része a Cseresznye utcába, a Sipaki
cukrászda környékén lévő autóbuszmegálló mögötti részre kerülne elhelyezésre, amennyiben
van elég kerékpártároló.

Válasz:
A kerékpártartó áthelyezését megrendeltük a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-től.
Jelenleg sajnos nem áll rendelkezésre több kerékpártároló, ezért a másik helyszínre most nem
tudunk kihelyezni. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten igyekszünk bővíteni a
kerékpártárolók számát a városban.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 27-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Földesi Mihály

:N-3J/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:
1 . Az Iglói utcaiak jelezték, hogy nagyon kátyús az Út és nehezen járható. Kérte, hogy

ezt az illetékesek nézzék meg, és próbálják meg kijavítani.
2. A Tűzkút utca és a Kispince utcai saroknál a jobbra kanyarodásnál a közlekedési

tábla az árok elé van letéve, és emiatt azok, akik nem ismerősök azon a területen és nem rutinból
vezetnek, az autójuk hátsó kerekével gyorsan a gödörbe kerülnek. Előfordult már, hogy
belecsúsztak autósok a gödörbe. Vagy azt kell csinálni, hogy a táblát előrébb teszik, és akkor
nem merik a kanyarodást hamarabb megkezdeni, vagy pedig a betemetik a gödröt úgy, hogy a
csapadékvíz továbbra is lefolyjon.

Válaszok:
1 . A munkát megrendeltük a BKSZ Békési kommunális és Szolgáltató Kft-től.
2. A jelzett útszakaszt megtekintettük, semmilyen nyomát nem láttuk, hogy ott probléma

lenne.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. február 21. -

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám. Tárgy.

Juhos János

:N-3J/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdések:

1 . Több pályázati program is szerepelt az egyik előterjesztésben, mint p1. főtér felújítása,
stb. Várta az elmúlt időszakban, hogy a Liget környékén, a Liget bejáró, és a vele szemben a
Spar bejáró, valamint a Kínai között lévő lefolyót kitakarítja valaki, mert eső után nagyon sok
víz gyűlik ott össze. Egy idő után elszivárog, de amíg ez nem történik meg, addig az autósok
beterítik a gyalogosokat a vízzel, ha nagy az eső, akkor még a zebrát is eltakarja. Készített
néhány képet erről, amit körbe adott. Kérte, hogy közmunkásokkal vagy valakivel tegyék
rendbe ezt a területet. A Kínai Áruház előtt nagyon rossz megoldás, hogy az autók ott
parkolnak, közlekednek és közben azon az úton megy el a bicikli Út is. Ez baleset- és
életveszélyes is.

2. Az Ipartestület előtt egy fa megemelte a járdát úgy 10 cm magasan, ami havas, síkos
időben szintén nagyon balesetveszélyes. Kérte, hogy ezeket a problémákat oldják meg.

3 . Korábban szó volt a Kossuth u. 1 . szám alatti területről, ahol a főtérnek ki van hagyva a
felújítása, de van ott bicikli út, stb. Ez az útszakasz csúszós, esős időben balesetveszélyes és
életveszélyes is. Pataki István polgármester idejében sem került sor ezen probléma
megoldására. Bízik abban, hogy az elkövetkező 5 éves ciklusban sorra kerül ennek a területnek
a rendbe tétele is. Meg van csinálva a dohányboltig a főtér, rendbe van rakva a Spar és a
környéke, de a Kossuth u. 1 . szám előtti rész kimaradt a területrendezésből. Ez a szakasz így
azért nem ékessége a városnak. Nem személyes érdekeltség vezeti, amikor ezeket a
felújításokat, javításokat kéri.

Válaszok:

1 . A Kossuth utcai közút a Magyar Állam tulajdonában van, a csapadékvíz elvezetés a
közútkezelő feladata. A problémát a körforgalmú csomópont megépítésekor történt
ráaszfaltozás okozta, mely problémátjeleztük a fenntartónak, sajnos 2010 óta még nem történt
meg a probléma megoldása. Ismételtenjelezzük a problémát a Közútkezelőnek. A kínai áruház
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előtti kerékpárút építési engedély alapján épült több, mint 14 évvel ezelőtt, nem lehet baleset-
és életveszélyesnek minősíteni, még balesetről sincsen tudomásunk.

2. A hó és síkosságmentesítés, valamint az ingatlan előtti fa ápolása az érintett ingatlan
tulajdonosának, használójának feladata. A járda állapotát megvizsgáljuk, és a lehet6ségekhez
mérten a szükséges intézkedést megtesszük.

3. Megvizsgáljuk a pályázati lehetőségeket, keressük a forrást a jelzett terület felújítására
a későbbiekben.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám. Tárgy:

Molnár Gábor

:N-:5/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:
A Szigetvári u. 49. szám alatti lakos és az azon élők keresték meg, hogy van egy szélesebb rész
a területen, ahol a kukás autótól kezdve mindenki megfordul autóval, és úgy kitaposták azt a
szakaszt, hogy fél lábszárig ér a víz. A lakók nem örülnek annak, hogy becsapódik hozzájuk
minden.

Válasz:
A KRESZ 63. *-a az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokról az alábbiak szerint
rendelkezik:
„ (1) Aki a közutat vagy a közútijelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés
biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező
veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a
közlekedés többi résztvevójét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt ajárműről a rátapadt sarat - amely a
szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.”

A lakosság körében végzett fgyelemfelhívással igyekszünk az ilyen és hasonló problémákat
megelőzni.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. február 21. ‚

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy.

Mucsi András

N:YT/ 1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérdés:

Nagyon sok évvel ezelőtt kérte, hogy az Epresköz és a Szikszai utca sarkára helyezzenek ki egy
lámpatestet. Mindig azt a választ kapta, hogy már megrendelték a munkát. A Jámbor u. 20.
szám alá is kért egy lámpatestet, amire azt a választ kapta, hogy július 26-án megrendelték.
Kérdése: mikor várható a lámpatestek felszerelése?

Válasz:
2016. februárban már válaszoltunk a Tisztelt Képviselő Urnak a Szikszai - Epresköz utcai
közvilágítási lámpahely bővítéssel kapcsolatban, mely kérés Igy hangzott: „Kéri, hogy
amennyiben lehet, akkor egy lámpatestet helyezzenek ki. “. Lámpatest bővítésre, a legutóbb
egyeztetett módon 2019. július 26-án történt megrendelés, melyre 2019. novemberében érkezett
a mellékelt Megrendelő, melyben a szerződés aláírásától számított 8 hónap határidő van
megszabva. Történtek egyeztetések ez ügyben is a szolgáltatóval, az ígéretek szerint hamarabb
elvégzik a megrendelt munkát.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor
polgármester
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NKM Árarnhalozati Kft

CsatIakozás Szakterüiet

Földesi Sándor

Szeged

Kossuth Lajos sgt 6466,

6724

Megrendelő

Levelük száma.
Ügyditézöjük: Gát András

Üzleti partnet szám: 1005095672

Ügyfélkapcsolat szám: 2023462209

Az NKM Ararnnáíózati Kit uj vagy tobblettejesitmeny igény kiszmgalására vonatkozó 320-BCS.2019 hvatkozám sző-
mú tajékoztató aár6ataban foglalt rnűszaki—gazrk.sági feltételeIet niegsmer1em azokat eltogadorn egyhen rnegrondo
lom a beruházást ős vállalom a megrendelt munka/munkák elonértékének hiánytalan megfizetését. Tudomásul veszem,
hogy az ajániatban szereplő díjak tájékoztato jellegűek, amelyeka tervezás kív1elezés során válnak véglegessé. Kérjűk
a mellekelt adatfarfalom NYOMTATOTT NAGYBETUVEL TORTENÓ KITOLTESET

Amennyiben jelen ajánlatban szereplő munkákért fizofendö díjak megfizetését harmadik tél (a továbbiakban. Fizető)
Ü! Fizetö adatw: __ - --— ---—- ——------_—------ . -‚

Fizető neve/cógnév:

Fizető címe/székhelye:

Utca, házszám, emelet, ajtó:

Pénzintézeti számlaszáma:

Számlázási cím:

lrsz: I Város:

ri;üietési Ideje:

Kapcsolattartó:

E—mali:

I Pénzintézet neve:

Kelt L20
w jL tvlvpulHs latum) --

Alairasi ‚ ‚1 L Alatras2 b
Nev%Jj771(4)tzj I :: ztas 7

Rencf*fl használó

..1, (telepÜM’, datum)

l$jjj JJ$J1ü
)/Á?flhY

Fizető ‘
1

A vlknnseneryn @cszt3r bztosása a csatlakozási ős aozathasznalati szezóiés esílée kee:ehen kezet szemelyes aaatok
ra vonatk zo lküZt1tas * n7 I kcz- t Pi riLjotji eb dL r jI lsz qalati roJsinknan lent tta s o A’i k #-lr
Taókcztatáhan ta4hatja mg Ai gyintézés sjr4n készített hangfelvé:eUe ssszcsgésben ktzol szerneyes adatukra vur.atksz3
I ek tak’t d 15 n -‘l fl q 57 n ft s jil 1 i diti Lir -h-ili Is H ir I t 6 t c n Vri1kcz-r

Adatkezcee Tajokoztatotar Találhatla mj.

Rendszerhasznáió neve/cégnév:

Rendszhaszn. címe/székhelye:

Utca, házszám, emelet, ajtó:

k kijj L;i
lrsz:

‘ c’ Város-

Felhasználási hely rendeltetése:

Anyja neve/cégjegyzékszám:

• 010.

E4tY4LLL Q-0
‘2 (

Születési ideje:

Születési heiye/ adószána:

Telefonszám:

Fizetés módja:

-QT

Pénzintézeti számlaszáma:

QUIkLÍ—QL

Számlázásl cím:

34VL1PkÁ

Kapcsolattartó:

E-mail: íJj:

iiqqevox -<ik
Pénzintézet neve: 1dj (L4jj[(

kL VP Lhí( (I Q a?.
oc;QQíJ(4,’

Anyja neve/cégjegyzékszám:

Születési helyei adószáma:

Telefonszám:

Fizetés módja:

‚

f 1 i
I V CWLi fl

5( EL
Alatras I

‘ . --:
L -

N1 F3Íw1QciTt\$’ :-
_7_l- q ‘f /Beoztá jIő1% tííJirri (A’

Név2:

Aláírás C % : ‚- • ‚
r

Beosztas:

Esisztol úziotszaoaázst MB 23 bu’onylati űrlap
Aarűat kozsálú vezetők csatlakozá ezetsk meróhely letesűesére 44 oldai

Verzászáav 8 Szerkesztés ezarva 2016 05 22
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NKM EVLS ITt

N emzeti Kozrn u
-4 /\ O 7 A 1 3 01213e oigo
HáIózatcsatIakoz SzakterüLet

Dátum: 2019.1119.

Ügyirtözönk; Fö1es4 Sán4ior

Tel: 62i565-02 Békés Város Onkorrnányzata

Hitkozsi szmunk: 320 BCSJ2O19.

LveIüksáma: BékéS

ÜgyrtÓzöjű4: GI Mdras Petőfi u. 2.

Üyf zonoi16: 1O5O95872

Úgy eIőzmén:

űgyflkpes;at zárir 2029462209

Tárgy: közvilágításí Ígny kIszoIgIáMnak müszki-gazdasÓgi feltéteLei

TiszeI( Ügyíekink!

A tárgyban mehevztt közviL9[tá5i griy elözees rn(szakgadagi 1ItótoIoirál az aLább tajkota1ó jeIIegi ajna
tat adjuk:

MŰSZAKI FELTÉTELEK

eke9 Jimtxi u 22 24 Kru scx 37 Uj u 5 Lapos u 3 Arn J u 14
HeJyzín megncvezc. Bjza u. 3 abiIan sor 15,, Legelő u. 20 LiIö u. 16., Legelő i. B., Legelő

. Röíd LL sarok. Ara.iy J. u. 14.

•IerüIetHeg iIItéke czt6i engcxhIes NKM Ár’rriáIózab Kit.

AIkanezott érrtésvédeIem: TN háPr, MSZ 447:20O 2.4 5 pontja szcrint kialakiiva.

Az kjtn blziosílásának müszikí feltételei:

A kÖ.céfű háI6iton végzedö beevaozk
Az igőiyUn szerep0 Ltckbwi a 1égezetókes sfesztIsű hákza[cw WrnI kőzMágtásá kapcolős7ál.

Köivilágits Iétesitéliez kapcsolódó beaa1kozáíük:

A megjeőit pontokon fel kII erelni - az igénybeelertben kért hasziáIt) kőztilágítsi rnjaWAket

A közcélú háI6LiJ rnd1kEzsre áilEaak időpontja arneinyiben léestw k€Il:
A caUakzási zerzödée Liatyba lépéétö iII. amennlb@n csatIakczi díriztési ktlezettsé i telmer és ez uóbl
későbbI dálumra esik, akkcw c5allakozási dij befzeésétől szárniott mjxirnum 0 nap A htrldöLe rem számít Ie mas
szorv nyítatkozatnk ba.zerzehez gy eIasa 1efoIiatashoz szuksés dtartarn M az az idoartm ?n,ely alatt
ogszabiIy nem teszi lohütÖv a murlkivógz1 Az elozoek Ilglembe ételeeI je’en ajarlaiia natkozoari tapasitaIaa
ink szernl ez a határidő a wződés hatályba lépósétől számított 8 hónap.

Eciéb re)t2tele4:

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

JgyfoIünk a jcIn árilatban Ícxjlalt munkák mgtendeLése esetón a közcőlű iáőzti rók eeón a iIlan
díak, csatkczásl dak é kCón dijak kretszáryar6I szók5 7i2i (X. 1..) MEKH

rndeIet (a továbbiakban: Kerctrendelet). a vímo energia rendzerhasznlati djak csatlakozási dijak é kúL dak
aIkaIn-1e2.si szablyairő 57Ó1ó 10/2016. (Xi 14.) MEKH rrndoIEt (a tvábbiakbai: CSD rendeIe valam4n a Wtam
rrgii rridizertia.znalati díjak. cIkzi díjak s kúr• d:jak őrtákéről szóló 152016 (XII. 20.) MEKH rencelet ta
tovabbiakban: CSD dljtendIet) ierh*i dijakat köteles megfizetni, az altik 1gyloiibt vÓtki mamell. A közcélú hákzat

NKM Áramhálázail Kft
724 t;ouIh Lij j1 64E6 I Te Wb.
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•bövitésének díjai a kÉitIi teivdokumentc elkészL$te s a berhzá megvIátáa során válnak gegessé. ÚyI
iLJnk IaI 1zetencő dri %orIt5 O5Z9 a A
jOfl ajá*itbn jkt cs!Lkózár1 tizEnd díjak a AFA-1 rem [rtImazzk.
$1, Csatlakozási alapdij fa CSD d[Jrendelet 3 me1Iket 2i szerInt)

L:L I CatI aipdíj kisszüIsqi háÍ6ztra nt6 [ o • oo it =

2 Közcélú vezeték di (a CSD díjrendelet 3. meIIkIet 22. szerint):

2 1 zptzú1ségd közcÓlú voztÓk naUó (25Omr. h1tt. CSD m 4 20C Ft]rn — O FtrerjeIe 33 (3) 500 m/r. fIett)

2 2
VET 17JJ. * alapján kÖzfzUtsgű ktcéIú ábI ncttő • 4 200 O Fi(12:mr, fItt CSD rrideIet 33 (3) 250 mir (eiet)

m m -

2 3
VET 176J, -a nm tartczö Iözépfeszüttégű közcélú fókikbeI • Ftm - O Ftrettó 12Smtr fett C$D rerieet 33 (3 2,O rutr felett)

2.4. Dijizets aIapjuI zoIgIÖ arany középzúÍtséii I 00%

2 5
Aráiyosan fizetendő közpfeszItsé) díj nettó O Ft. (21+22+23.)2.4 .

2 6
KsfeszúI1ségú közcélú ge1ék n1ó (5arMoy. hIy fIatt. .

3 Ft
CSD rendIet 33 . (1) 1 m/ogy he fIt) ‘

VET 1 76J aIapn kit@szú1tségú kÓzc tc4dkábe nettó
2 7 (25rrLfQg’/ hely feItt CSD rerd€ 3-3 () O rrToy hely O m 3 600 Ftri= O Ft

felett)

VET 178JJ. a nni Iartózó kfzü1ségü közcélú földkábl netió
2 8 (25rrL’fogy heI feett CSD rendelet 33 (1) 50 rn fogy hely O rn B 400 Ftrn O FI

telelt)

29. OiíizeIs alapjául szolgáló arány kiseszútséen 1OQ

2 10
Aárycsn rLztertá kísezüttsű veztÓklÓt9tési díj nettó F(2*2.7428)2.9

Ms rendszeasznál6 lial izDtot1 vozetóklótosI6si díj ohnóton
2 1 I letult kozcelu vezetekre rnoean uto vezetekletestesi dii fl@tló O Ft

(CSO rendelet 331 (4) bÉk.)

2.12. Kűct[ú ezetk1eítéei dj szesi rettó (2.÷2.1Q÷211 .)
— —__--

A CSD rerdeIe 33 . (1) é (3) pritjn szereplő tettételek szennt a rregadott vezeték hosszúágokig nem kelt közcélú
Ezeték dÍjat fizetn, Szrves tájókaztatásukra kózőkjCc, hagy amennben közcéki vezetékek a CSD rendelet 33, . (1)
ba) és bb). va’amint a 33. (3) ba s bb) poraban gLl! veÓkhkri nagbb heán létüI nyno
5n a cttakQzást itérylő számára és a csaifakozs kia1ás-átételt kető 5 éven be4űI az adcfl flhaszráás helyre
vonatkozóan olyan többelteljesítmny iny kerül beryUjts, rneIy kpsn fa7i5Qnke1t génye4t néiege arrner
sgk cszegE meghaladja a 32 ripcr1 uy a ilakezáI gánylő kőteie lesz meghzetni — az elodles genyhez
kapcsok5dő — a 33 (1) ba) és bb) vaLamint a 33. (3) La) ó bb) bekzdósban rnadott vctókhosaknáI nagyobb
vezetékh4szak utri számitott közéh) vzeték díjat is

3. Táékoztató a közvilágítási berendezések dijáról:

A múszaki fehétele rszbn elit kÓzvláíiási borQndeióük Wirtatá költég, a áriLiid kJöpdntjábn árak

L berondezsek rttó 346

4, Ügytelűnket terhelő költségek ősszege tervezetten:

R i 2+3 netk 34 773, Ft

[ 4.2 I +2+3 bruttó
—__442942-Ft

Ektztc* űzabáyzat MB—23. bízcw-ylali 4ap
AnIt kac) 2tk c1Iikozú vzetk, nröhuI 4.. cja

\er2Jószfn. a zerkezti Iezar 2OBO5.22.
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