
Interpellációs Válasz Békés Város Önkormányzata KépViselő-testületének
2020. szeptember 3-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Csibor Géza

37/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . Nem csak a Kossuth utcán sok a víz, hanem az ő körzetében az Erkel Ferenc ás

Mónus Illés utcán is. Ezeken a területeken sem folyik le sajnos a Víz, ezért kérte, hogy ezen a

két utcán vomázzák ki a csapadékVízelVezető csöVét.

2. A Lengyel Lajos utca ás a Kecskeméti utca sarkán épített árok van - betonozva van

-‚
aminek az egyik része eltört és belecsúszott az árokba. Kérte, hogy Valamilyen módon

jaVítsák ki ezt is.

Válaszok:

1 . A Prágai és az Erkel utcákat tavasszal mosattuk, a Mónus Illésen a WOMA-zást

elvégezzük a Városi munkákkal együtt.

2. A BKSZ Békési kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk a munka elVégzését.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. augusztus 27.

‚€7L
Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-i
ülésére

Sorszám. Tárgy.

N I 8
Deákné Domonkos

YI . interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Interpellációs kérdés:

Van-e lehetőség arra, hogy a Csabai utca és Durkó utca kereszteződésébe visszakerüljön a
domború tükör? Nagyon veszélyes kereszteződés a Baky utca — Csabai — utca — József Attila
utca — Durkó utca szakasza. Örülne, ha a domború tükör visszakerülhetne a területre.

Válasz:

Az interpellációs kérdésben említett csomópontban csak a Fúró utca felől van beközlekedés,
ahonnan belátható a kereszteződés. A Durkó utcára és a Bajza utcára is csak a lehajtás
engedélyezett a Csabai útról, így véleményünk szerint a közlekedési tükör elhelyezése nem
indokolt.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. augusztus 27.

7V0L
Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-i
ülésére

Sorszám. Tárgy.

Földesi Mihály

N3J/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Hőzső utca-Rákóezi utca útkereszteződésben lévő gyalogátkelőhellyel
kapcsolatosan kérdése, hogy hol tart az ügy? Polgár Zoltán alpolgármester, mint a kerület

képviselője, tud-e valamit ebben az ügyben? Volt aláírásgyűjtés is. Az iskola is örülne a
gyalogátkelőhelynek, mivel a kollégiumba átjárók is azon az utcán keresztül járnak.

2. Az Iskola utca-Sas utca-Rákóczi u. kereszteződésében van egy a gólyafészek.

Nédóné Nyíri Katalin fizetette ki a fészek vázszerkezetének a költségét, hogy a gólyafészek

felkerüljön. A gólyák által épített fészek megrongálódott, a tavalyi évben az egyik erős szél

lesöpörte félig és csak a mag része maradt, amire a gólyák már nem mertek ráépíteni. Nem

tudja, kihez tartozik ez az ügy. Kérdése, hogy az önkormányzat a saját emelő kocsijával le tudja

takarítani azt a részt, hogy jövőre a másik bölcsődénél lévő három kis gólya itt maradjon, ha

túléli az utazást oda-vissza?

3 . A Hunyadi utca-Kinizsi utca-Báthory utca kereszteződéséből szintén eltűnt a

domború tükör. Kérték az ott lakók, hogy ez kerüljön vissza. Az egyirányúsításra kerülő

utcákból el lehetne hozni ide a tükröt.

Válaszok:

1 . A kijelölt gyalogátkelőhely megvalósítása nem szerepel az ez évi költségvetésben.

Kérjük a költségvetés tervezésénél javasolja a megvalósítást.

2. Elektromos áram közelében az emelőkosaras autóval nem dolgozhatunk.

3 . A kereszteződésben volt forgalmi tükör, amelyet mindenestől elloptak. Amennyiben

képviselő úr megmondja melyik egyirányúsított utcánál vált feleslegessé a forgalmi tükör,

akkor azt áthelyezzük.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. augusztus 27.

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szepteniber 3-i
ülésére

Sorszám. Tárgy.

Molnár Gábor

5J/1 8 .
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 utca és a Károlyi utca közötti páratlan oldalon szeretné, ha a

járdával kapcsolatos problémát megoldanák. Az úton betonjárdától kezdve ajárdalapig minden

található vegyesen, és nagyon billeg az egész út. Kérték a lakók, hogy ott oldják meg ezt a

problémát.
2. A Gagarin u. 6. szám alatt van egy ingatlan, ami a nemzeti eszközkezelő tulajdonában

van. Az ingatlan előtt van egy szilvafa, amit még nagyon régen az édesapjával együtt ültettek,

amikor még ott laktak. A szilvafa benőtte az egész kerítést. Nagyok sok panasz érkezik, mert

az ott lakók nem tudnak eljárni, ki kell menniük a kövesútra. Kérte, hogy intézkedjenek ennek

megoldása érdekében.

3 . A Szeszfőzde után, a hídtól lefelé kikopott a kövesút, de tudomása szerint Vámos

Zoltán alpolgármester intézkedett már az ügyben.

Válaszok:

1 . A BKSZ Békési kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk a munka elvégzését.

2. A BKSZ Békési kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk a munka elvégzését.

3 . A BKSZ Békési kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk a munka elvégzését.

4. Mellékeljük a Bocskai-Szík utcák kereszteződésében lévő elektromos szekrény

áthelyezésére vonatkozó NKM Hálózat levelét. Amennyiben hozzájárul, akkor a nevét

megadva kérjük az ügymenet folytatását.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. augusztus 27.

Kálmán Tibor
polgármester
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Békési Polgármesteri Hiv. Műszaki Osztály

Gál András
osztályvezető

Békés
Petőfi Sándor utca 2.
5630

lktatószám: 2032941219
Ügyintéző: Homok Imre
Azonosító:
Tárgy: Tájékoztatás

2020. július 30.

Tisztelt Gál András Úr!

Ezúton értesítjük, hogy a békési Szik és Bocskaí utcák sarkánál lévő közcélú berendezés ügyében
Társaságunkhoz 2020. Július 23-án intézett megkeresését nyilvántartásunkban rögzítettük, sz abban
foglaltakat megvizsgáltuk. Ezen bejelentése kapcsán a következő tájékoztatást adj uk.

Hivatkozva a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 1 19. (1) bekezdésében
lefektetett szabályozásra, előadjuk, hogy a már meglévő (korábban létesített) villamosművek,
közcélú hálózati berendezések átépítésére, áthelyezésérejellemzöen a műszaki megvalósíthatóság

lehetősége, a vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott engedélyek megléte, valamint a
kérelmező (igénylő) teljes költségvállalása mellett van, ezen feltételek egyidejű fennállásával

lehetőségünk, ha ezen igény Jogos magán- vagy közérdeket nem sért és a hálózatüzemeltetésben

(jelentős) hátrányt nem okoz. Amennyiben ezen, említett feltételek elfogadása mellett igény
mutatkozik sz érintett hálózati berendezés átépítésére, kérjük, szíveskedjen azt Társaságunknak

dokumentált formában jelezni a kérelmező kilétének megjelölésével. Ezt követően tud Társaságunk

kérésre jelen ügyben részletes műszaki-gazdasági ajánlatot küldeni az érdekelt igénylő részére.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Tisztelettel:

7/ !( . ••2 _-

_____j
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Homok Imre Petőfi Orsolya
senior ügyfélkapcsolati menedzser ügyfélkapcsolati menedzser

Tájékoztatásjoqorioslati íehetősgkrJ

A Társaságunkkal szembeni vonatkozó jogszabályi elvárásra utalva, a fogyasztóvédelemről szóló

1997. évi CLV. törvény 17/A. (8) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy a Jelen levelünkben

foglaltak vitatása esetén elsősorban a következő fórumok eljárása kezdeményezhető.

NKM Áramhálózati Kft.
Eszközmenedzsment igazgatóság, Működésmenedzsment osztály

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.

Tel.: +36 62 565 600
www.nemzetikozmuvek.hu



Lakosságifeihasznájóként elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a
viilamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy
kikapcsolásra, Illetve a tartozás rendezését követően az ellátásba történő ismételt bekapcsolásra
vonatkozó ügyekben elsöcilegesen az érintett felhasználásí hely elhelyezkedése szerinti
kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédemi hatósághoz, minden egyéb ügyben elsősorban a Magyar
Energetikai ás Közmű-szabályozási Hivatalhoz van lehetőség fordulni.

— -- Nem rakossági felhasználóként elsődlegesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz van lehetőség fordulni.

Jogorvoslatér[ — lakossági és nem lakossági felhasználóként is — lehetőség van továbbá, a lakóhely,
székhely vagy tar[ózkodási hely szerinti békéltető testülethez fordulni.

Tájékoztatjuk, hegy Jelen ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében Társaságunk várhatóan
nem vesz igénybe békéltető testületi eljárást, azonban az esetlegesen Ön, illetve a Békési
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának egyéb igazolt képviselője/képviselői által
kezdeményezett békéltető testületi eljárásban Társaságunk az érintett békéltető testülettel
természetesen együttműködik.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (főbb) elérhetőségei: 1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky Endre út 52. Postacím: 1388 Budapest, postafíók: 89. Telefon: (1) 459-7740, telefax: (1)
459-7739. Honlap: www.mekh. hu. E-mail-cím: ugyfelszolgalatmekh. hu.

A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (főbb) elérhetőségei: 5600 Békéscsaba, JózsefAttila utca
2-4. Telefon: (66) 546-i 50. E-mail-cím: fogyvedbekes.gov.hu.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető testület (főbb)
elérhetőségei: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5. Telefon és telefax: (66) 324-976. Honlap:
www. bekelteteshu.

A vIIamosenergía-eIosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt

Személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu című honlapon és az ügyfélszolgálati

irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel

összefiiggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu című honlapon és az

ügyféIszogáIati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
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Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szepteMber 3-i
ülésére

Sorszám. Tárgy.

Mucsi András

Ny/1 8 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Baky utca elég keskeny, ráadásul az Út egyik oldalán a lakók sövényt telepítettek

és nem nagyon fér el egymás mellett két autó, ezért le kell húzódni az útról. Emiatt az útszakasz

ki van taposva és nagyon kátyús. A Baky utcán található a központi óvoda, ami miatt nagyon

sokan közlekednek azon a részen, hiszen viszik a gyerekeket óvodába. Kérte, hogy ez a szakasz

kerülj Ön j avításra.
2. A Kispince utca eleje két szakaszon nehezen járható, mert olyan szinten károsodott

az útburkolat. Kérte, hogy ez is kerüljön javításra.

Válaszok:

1 . A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk a Baky utcai padkák

kátyúzását.
2. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk a Kispince utcai padkák

kátyúzását.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. augusztus 27.

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 3-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Rácz Attila

:N37/1 8 .
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 lakosok jelezték - 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



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 3-i ülésére

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 tanyához 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 esővíz 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-elvezetők, 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 (brsz. 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. augusztus 27.

Kálmán Tibor
polgármester


