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ülésére

Sorszám: Tárgy:

Csíbor Géza

:N:51 9.
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A nagy esőzés gondotjelentett néhány területen, így a Mónus Illés utcán és a Kossuth utcán is.
A Kossuth utcának a Verseny utcán keresztül van a lefolyója, ami már nagyon régen épült, és
belepte a csöveket a fák gyökérzete. Valamilyen pályázatból meg kellene újítani a csöveket,
vagy gyökérteleníteni kellene, hogy gyorsabban lefolyjon a víz. A Mónus Illés utcán ugyanez
a helyzet: van egy fedett lefolyó, amit javítani kellene, mivel a házból nem tudnak kimenni a
lakók, mert térdig ér a víz. Problémát jelent még a járda több helyen. Ha van lehetőség, kéri
javítani azt is. Többen megkeresték azzal a problémával, hogy miért nem folyik le a víz.
Valamilyen formában tisztázni kellene, hogy kinek a felelőssége és feladata az árkok és
átereszek karbantartása, tisztítása. Akár a médián keresztül is tájékoztatni kellene a lakosokat
erről.

Válasz:

Ajúnius közepén lehullott 1 1 6 mm csapadék a város néhány pontj án okozott problémát, melyet
a zárt szakaszokban lévő eltömődések okozták. A Verseny utcán a mosatás során PET
palackokat és szemetet találtunk, melyek megakadályozták a víz szabad áramlását. A csatornák
karbantartását a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) KT rendelet alábbi szakaszai
szabályozzák:

„ 7. ; Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a
járdára ne csurog/on.
8. (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek
kivételével továbbá ajármííbehajtók átereszét és afolyókákat köteles szükség szerini de évente
legalább egyszer tisztítani, illetvefolyamatosan gyomtalanítani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a
zöldterület felől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad
lefolyását.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők az úttest alatti átereszek közforgalmú hidak alatti
mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról továbbá a nyílt árkok szükség és igény
szerinti szintezéséről a rézsíík első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.”
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A lakosság fele is táj ékoztatással élünk a különböző médiákon keresztül, hogy mi a
kötelességük.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. július 21.

7/,’
\

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám. Tárgy.

Földesi Mihály3/1 9 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . Még a novemberi testületi ülésen felvetette, hogy a Táncsics utcánál, a Júlia boltjától a
Gagarin utca felé benőtte a DÉMÁSZ vezetékeket az ág, ami vizes időszakban levezeti
az áramot. Azt a választ kapta akkor, hogy amikor a kosaras autó elindul, megoldják a
problémát. Később egy másik választ kapott, miszerint rajta vannak az ügyön, de a
DÉMÁSZ-szal egyeztetni (áramtalanítás) kell. Július van, és még mindig nem oldották
meg a problémát. Továbbra is kéri ennek a problémának a rendezését, mivel élet- és
balesetveszélyes helyzetet okoz.

2. A következő problémát úgy tudja elmondani, hogy nem nézett utána, de tegnap délután
a postaládájában volt egy térképmásolat (ajegyzőkönyvhöz mellékelve), ami szerint az
5806-os, Kispince utcánál, a Holt-Körös partján valamilyen építkezés történik,
önkormányzati területen. Kérte, hogy nézzenek utána annak, hogy mi folyik a szóban
forgó területen. Valós, hogy kerítésen kívül építkezés történik, vagy az önkormányzat
építkezik ott? Ez azon a részen van, ahol fel lett töltve az ártéri rész. Nem nézett utána
az ügynek. A Kispince utcáról lehet lemenni ahhoz a nyúlványhoz, ami az ártéri rész
lenne. A térképmásolatot átadta Kálmán Tibor polgármesternek. Az írásmódot nem
adná át, mert aki bedobta a postaládába, nem adta a nevét az ügyhöz. Az ott lakóktól
fényképet is kapott, ami azt bizonyítja, hogy ott valamilyen építkezés kezdődik.

Válaszok:

1. A novemberi interpellációjára a következő választ kapta: „Áramütés veszélye esetén az NKM
Áramszolgáltató műszaki szakembereit kell kihívni. Az NKMÁramhálózati Kft. azokon
a helyeken, ahol az elektromos vezetékek biztonsági övezeteibe benőtt növényzetet és

faágakat túl veszélyesnek tarUa a zavartalan villamos energia szolgáltatás
szemponából, ott szerződött gallyazó a/vállalkozókkal elvégeztetik a szükséges
beavatkozásokat törvényifelhatalmazásukkal élve. Az általuk elvégzett gallyazás esetén
nem tudnak figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési
szempontokat. A magánterületen, illetve közterületen saját erővel végzett beavatkozás
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idejére áramtalanítani kell a hálózatot, hogy elkerülhessük az égési sérü[éseket és
áramütéseket. A gallyazási szándékról szóló bejelentést az NKM Áramhálózati Kit
telefonos ügyfélszolgálatánál (06-1- 474-9999) az I. menüpontban a 8. gomb
megnyomását követően fogadják. Á bejelentéstől számítva csak 30 nappal későbbre
tudnak időpontot biztosítani. “ Elektromos vezetéknél a Hivatal nem tud gallyazási
munkákat végezni. Az ilyen jellegű problémát az NKM felé kell jelezni.

2. Az építéshatósági feladatok 2020. március 1-től megszűntek a Hivatalunkbart. Kérjük,
hogy forduljon az illetékes hatósághoz. Nem önkormányzati építkezés történik.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. július 21.

4’
Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

Molnár Gábor

N37/1 9 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Lengyel Lajos utcáról, a Kecskeméti utca felé, ahogy a Vashalmi töltéshez kell menni,
és a töltés előtt le kell fordulni jobbra, van két lakóház, ahová nagyon régóta kérnek
legalább egy lámpát, mivel nagyon sötét van a területen. Kérte, hogy a két házhoz
legalább egy lámpát szereljenek fel.

2. A lakosok jelezték még a Szeszfőzde környékéről is, hogy ahogy mennek ki a kertbe, a
Szeszfőzdétől a kereszteződésig, ami felmegy a hídra, betonozott út volt, de a betonok
tönkrementek és nagyon rázós az út. Kérte, hogy ezt javítsák ki valahogy.

3. A Bocskai utca és Bartók Béla utca kereszteződésénél, ha már nem vágják ki a
szilvafákat, akkor legalább egy tükröt helyezzenek ki a villanyoszlopra, mert
beláthatatlan a sarok a szilvafától, már nem egyszer fordul elő, hogy azon a szakaszon,
majdnem neki mentek autóval.

4. Kérdése, hogy a Kazamata és a City étterem közötti rész, ami az étterem háta mögött
van placc, az önkormányzat tulajdonában van? A lakók panaszkodtak, hogy építési
törmeléktől kezdve sok minden fel van halmozva, és nem akarják elhordani. A másik,
hogy nem tudják, hogy hűtő vagy légkondicionáló lett beszerelve, de valami nagyon
hangos. Kérte, hogy ezeket vizsgálják meg, és orvosolják a problémákat.

Válaszok:

1 . Kérjük a Képviselő Úr pontosítsa interpellációjának helyszínét. A közvilágítás
bővítésére ebben az évben nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni.

2. A városi utak karbantartását a BKSZ Békési kommunális és Szolgáltató Kft végzi,
jeleztük feléjük a problémát.

3. Köztisztasági rendeletünk értelmében az elindulási, látási háromszöget biztosítani kell
az útkereszteződésekben. A jelzett fáktól jelenleg biztosítva van a rálátás az útra.
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Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. július 21

Kálmán Tibor
polgármester

4. Az ügy rendezése folyamatban van.
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Sorszám: Tárgy:

Mucsi András3/1 9 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette.

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Nyíri utca, a Vadászháztól egészen a Kastélyzugig terjedő szakasza, ami a Kispince

utcába is átnyúlik, kritikus állapotban van. Ebben az ügyben lakossági megkereséseket

kapott. Örülne annak, ha lenne valami járdafelújítási program, amibe ennek az

útszakasznak ajavítása bele kerülne. Elsősorban idősebbek laknak ezen a területen, akik
jelezték a problémát. Kérte, hogy ha egy mód van rá, javítsák ki a kritikus szakaszokat.

2. A Fábián utcán van egy szakasz, ahol komoly problémát okoz a közlekedésben a
monolit járdalap eltörése. A Kispince utca és a Kert utca közötti néhány méteres

szakaszt kérte kijavítani.

3. Lejár a lámpák kihelyezésének a határideje, ugyanis novemberben azt a választ kapta,

hogy június végéig a probléma megoldásra kerül. Semmilyen mozgást nem látott még
ezen a területen, nem látta, hogy az áramszolgáltató bármit is tett volna. Az Új utcára és

a Jámbor utcára kért egy-egy lámpatestet kihelyezni. Kérte, kérdezzék meg a
szolgáltatót, hogy ha a feladatot kiadta alvállalkozónak, akkor mikor várható a
lámpatestek kihelyezése. Az áramszolgáltató szerződésben vállalta, hogy június 30-ig
kihelyezi a lámpatesteket.

Válaszok:

1 . A jelzett járdaszakasz felújítása nem szerepel az ez évi költségvetésben. A pályázati
erőből az 1 . szegregátumban épülő járdák bekerülési költsége a bontással, és
újraépítéssel együtt mintegy 9.000 Ft/m2. Ezzel az értékkel számolva a 61 3 fm-es
szakasz költsége 5,5 millió forint lenne. A későbbiekben próbálunk rá forrást találni.

2. Kert u. 3. számnál az érintett ingatlantulajdonossal közösen lesz a járda felújítva,
részünkről a meglévő járda bontása fog megtörténni.

3 . A 2020. február 27-i interpellációs válaszban leírtuk, hogy 201 9. augusztusban a Jámbor

u. 22-24., a Keserű sor 37., az Új utca 5., Lapos u. 3., AranyJ. u. 14., Bajzau. 3., Babilon
sor 15., Legelő u. 20., 16., 8., Legelő-Rövid u. sarok közvilágítási lámpahelyek bővítése
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lett megrendelve meglévő használt lámpatestekkel. Az ajánlatre a Megrendelő 2019.
november 26-án lett elküldve és az ajánlat alapján a határidő a hálózati csatlakozási
szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap. A határidőbe nem számít bele más szerv
nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam,
illetve az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést. A
gyorsabb szolgáltatói ügyintézés érdekében Vámos Zoltán alpolgármester segítségét is
igénybe vesszük.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. július 21. 7
‚/(1

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila

:5/1 9 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály
Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági
osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1 . Lakossági megkeresések érkeztek hozzá is. Nagyon sok csapadék volt az elmúlt időszakban,
még az országos híradóba is bekerült Békés, épp a Csibor Géza képviselő által említett
Kossuth utcai szakasz miatt.

2. A Pusztaszeri utca folyamatosan visszatérő probléma, hiszen amikor esik az eső, megtelnek
a csatornák, az árkok. Több olyan lakásban járt, ahol az utcáról befolyt a víz az előtérig, a
ház faláig és napokig próbálták seprűvel kiseperni a vizet. Felmerül itt is a kérdés, amit
Csibor Géza képviselő említett: kinek a feladata az átereszek tisztántartása? Az árok
mélysége megfelelő a Pusztaszeri utcában, de van olyan szakasz, ház, amelyik előtt teljesen
meg van telve az árok, ami azt mutatja, hogy az áteresszel probléma van. Évekkel korábban
a közmunkások több területen, több utcaszakaszon végigmentek az árkok karbantartásával,
az átereszek tisztántartásával. Akkor azt gondolta, hogy erre azért került sor, mert ez
önkormányzati feladat, így most is ebben a hitben van.

3. A Kispince utca egy része a választókörzetéhez tartozik. Az ottani lakosokjelezték - fotókat
is készített -‚ hogy a járdasor téglalapokból áll, és az évek során eldeformálódtak és
megsüllyedtek. Ha nem tudnak oda járdaprogramból betonozott járdát építeni, akkor kérte,
hogy a 67-71 szám körül legalább a közmunkások rakják Újra ajárdát és egyenesítsék ki. Ez
azért is nagyon fontos, mert tolókocsis személy is lakik azon a területen. Épp azt hozták fel
példaként, hogy 3 hónapig a járvány miatt voltak bezárva, most pedig a rossz járda miatt
nem tudja a hölgy az édesanyját áttolni a szomszédban lévő barátnőjéhez.

4. A Bocskai utca - Szik utcánál, ahogy mennek lefelé a kereszteződésbe, jobb oldalon van egy
villanyoszlop, amin van egy villanyszekrény. Ez a szekrény árnyékolja a kereszteződést.
Meg kellene keresni az áramszolgáltatót, hogy tegyen lépést a villanyszekrény átépítése,
megemelése vagy odébb helyezése érdekében. Balesetveszélyes így a kereszteződés.

5. A Bocskai u. 69. szám alól azért érkezett bejelentés hozzá, mert a 67. szám alatti ingatlan
tulajdonviszonya nem tisztázott, talán a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez tartozik. Két évvel
ezelőtt megtámasztották a saját portája (69. szám) hátsó falát, és azóta viseli ennek minden
előnyét és hátrányát. A bejárást, a fűnyírást gátolják ezzel. A 69. szám alatti lakos mindent
megtett, hogy a problémát megoldja, de nem járt sikerrel. Kérte, hogy segítsen az
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önkormányzat ezt az ügyet rendezni, hiszen joga van a saját portáját használni úgy, hogy ne
kerülgesse a gerendákat, fűnyírásnál ne kelljen körbe tolni a fűnyírót, stb.

6. Zsanda Gyöngyi és Kubik Norbert kereste még meg, akik egy kisgyermekkel a Diós tanya
dűlőjében laknak. Elmondták, hogy azon a magánúton kívül, ami a Diós tanyálioz vezet,
nincs más járható út. Az önkormányzat tulajdonában lévő dűlőutak használhatatlanok.
Kérték, hogy az önikormányzat biztosítsa a bejárást, ha nem lesz eső, akkor kérte, hogy
gréderezzék az utat.

‘7. Szalai László lakásbérlő, aki az Oncsán, a régi téglagyár területén lakik, megkereste azzal,
úgy tudják, hogy az Önkormányzat értékesíteni kívánja az ingatlant. Ha ez így van, akkor
mi lesz velük a későbbiek során? Ebben az ügyben tájékoztatást kért.

Válaszok:

1 . A június közepén lehullott 1 1 6 mm csapadék a város néhány pontján okozott problémát,
melyet a zárt szakaszokban lévő eltömődések okozták. A Verseny utcán a mosatás során
PET palackokat és szemetet találtunk, melyek megakadályozták a víz szabad áramlását. A
szennyeződést eltávolítottuk.

2. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) KT rendelet alábbi szakaszai
szabályozzák a csatornák karbantartását:

‘, 7. Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról hogy épülete tetőzetéről az esó’víz a
járdára ne csurogjon.
8. (1) 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, illetvefolyamatosan gyomtalanítani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a
zöldterületfelől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad
lefolyását.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezető1c az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti
mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és
igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.”

3 . A Kispince 7-71 számú ingatlanok előtt monolit beton járda van. Tekintettel arra, hogy egy
m2 felújítása mintegy 9.000 forintba kerül, az ez évi költségvetésben nincs rá fedezet. A
járdalapok igazítását a BKSZ Kft-től megrendeltük.

4. Kérését az NKM Hálózati Kft felé továbbítjuk.

- «-
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5. Az ingatlan (hrsz. 4952) 2020. február 17. napján, adásvétel jogcímén került két
magánszemély, Cinanó Zoltán és Horváth Izabella tulajdonába, azaz az ingatlan nem a
Magyar Állam tulajdonában van, ezért a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. sem illetékes az ügyben.
Az érintett ingatlan tulajdonosa birtokvédelmet kérhet a Jegyzőtől, amennyiben az épület
falának megtámasztása 1 évnél régebben történt, akkor az illetékes bíróságtól.

6. A külterületi utcák gréderezése a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft feladatát
képezi, jeleztük a felvetett problémákat.

7. Az érintett ingatlan egy részének vonatkozásában érkezett az Önkormányzathoz vételi
szándék, azonban a kérelem nem érinti azon részeket ahol szociális bérlakások találhatóak.
A bérlők így folytatni tudják bérleti jogviszonyukat, amennyiben megfelelnek a
lakásrendelet előírásainak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. július 21.

Kálmán Tibor
polgármester


