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ülésére

Sorszám. Tárgy.

Balog Zoltán

N3J/2 O .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Görbe utcáról többször megkeresték azzal, hogy a legutolsó útjavításokból

kimaradtak, de az őszi időszak beálltával a Petőfi utca vége felőli rész kátyús. Kérte, hogy a

még nagyon esős időszak előtt javítsák ki ezt a területet.

2. A Dózsa u. 36/1 . szám alól keresték meg a közvilágítás pótolása miatt. Kérte, hogy

rendezzék a problémát.

Válaszok:

1 . A kátyúzási munkát megrendeltük a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-től,

akiknek ez szerződéses kötelezettségük külön megrendelés nélkül is.

2. A közvilágítási hálózat bővítését az új közvilágítási üzemeltetési szerződés keretein

belül tudjuk megoldani, amelyről a Képviselő-testület 2020. szeptember 3-i ülésén döntött.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. szeptember 25.

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy.

Csibor Géza

:N3T/2 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A Lengyel Lajos utcán lakók keresték meg, mivel van egy nagy árok, ami egészen a Kecskeméti

utcáig tart, és eső idején nem folyik le a víz, és büdös Van. Emellett a lakókat gátolja egyéb
tevékenységükben is, mint például abban, hogy a fákról leszedjék a gyümölcsöt, mert az az

árokba hullik. A Kecskeméti átemelő nem engedi tovább a Vizet. Kérte ennek a problémának a

megoldását Vomázással vagy tisztítással.

Válasz:

A Lengyel Lajos utcai burkolt szakasz rendbetételét megrendeltük a BKSZ Békési Kommunális

és Szolgáltató Kft-től.

Kérem Válaszom elfogadását.

Békés, 2020. szeptember 25.

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám. Tárgy.

N ‘2 O
Deákné

YI . interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető,
Gazdasági osztály

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérdés:

A Vásárszélről kereste meg egy lakó abban az ügyben, hogy az egykori 636. sz. ipari
szakmunkásképző intézet épületének állaga folyamatosan romlik, a környéke rendezetlen, így

a környéken élők szerint a terület majdhogy nem félelmetes. Ez facebook téma is volt korábban.

Hogyan tudnának megnyugtató választ adni a rendezetlen kérdésre? Tudja, hogy az épület nem

az Önkormányzat tulajdonában van, a lakosság mégis az Önkormányzattól várja a probléma

megoldását.

Válasz:

Az Önkormányzat levélben fordult a tulajdonoshoz a fent leírt probléma megoldása érdekében

és kérte a terület mielőbbi rendbetételét.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. szeptember 25.

Kalman Tibor
polgármester
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ülésére

Sorszám: Tárgy.

Földesi Mihály

N37/2 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Bocskay Árpád aljegyző,
Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . Az interpellációkra nem lenne szükség, ha az Okos Város program működne, mert

ezen keresztül a lakosság közvetlenül be tudná j elenteni a problémáj át. Erre a programra sok

pénzt költöttek, így örülne, ha üzembe is helyeznék.

2. Augusztus 22-én hajnalban egy kombájn kidöntötte a magasfeszültségű oszlopot.

Tudja, hogy egyik pillanatról a másikra nem tudják megoldani a következő problémát: a birtok

méretekhez igazodnak most már a mezőgazdasági gépjárművek. Reméli, hogy egyszer lesz egy

olyan kormányuk, amelyik a Ángyán miniszter által javasolt családi gazdaságokat és

vállalkozásokat előtérbe helyezi, mert akkor lehet, hogy a gépek méretei is csökkenni fognak,

bár véleménye szerint akkor is megmaradnak ezek a nagy birtok méretek. Békésen kitiltották a

központból a mezőgazdasági gépjárműveket, de ezeknek valahol közlekedni kell. Fel kellene

venni a kapcsolatot a kisgazda kör vezetőjével, tagjaival, hogy hol lehetne egy mezőgazdasági

útvonalat kialakítani úgy, hogy biztonságosan lehessen közlekedni. A gépeknek 20 1 6-20 1 7 óta

nem kell útvonal engedély, akkor közlekednek, amikor akarnak. Egy 4 méter széles gép hogy

fér el az úttesten, ha kettő találkozik egymással szemben a kitiltott területeken? Ennek a

megoldása hosszú folyamat, és Békés város egyedül nem tudja kezelni ezt a helyzetet. Itt

valóban külső segítségre és forrásra van szükség. Meg kell határozni, hogy hol közlekedjenek

ezek a mezőgazdasági gépek. A fent említett gép éjszaka közlekedett, magasfeszültségű

oszlopot tört ki, de ez nemcsak ennyi volt. Több ember jelezte, hogy leolvadt a hűtője, tönkre

ment a számítógépe, stb. Az egész várost érintő problémát okozott ez a helyzet, hiszen több

órán keresztül nem volt áramellátás. A jelenlegi városvezetésnek meg kell kezdeni az üggyel

való foglalkozást, hogy minél hamarabb megoldást találjanak. Nem biztos abban, hogy a ciklus

végére megoldódik ez a gond, hiszen forrásra van szükség, mivel szélesíteni kell a központból

kiszorított mezőgazdasági gépek közlekedését. A hídon túl van a nagy szarvasmarha telep,

aminek az ellátását folyamatosan biztosítani kell, és oda is mezőgazdasági gépekkel hordják be

a takarmányt, és nagyon nagy gépekkel közlekednek. Néha fél attól, hogy egy kerékpáros

beszorul két nagyobb mezőgazdasági gép közé, de volt már olyan, hogy a kerékpáros felszorult

ajárdára, mert érzékelte, hogy nagyobb probléma lehet, ha nem megy odébb.

3. Amikor az éjszakai órákban közlekedik, azt látja a Táncsics utcán, hogy a kerékpárút

és az úttest között állnak a gépjárművek. Kíváncsi arra, hogy amikor valaki a Júlia vegyes
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boltból szeretne kiállni a kanyarból, hogy tudja megoldani, ha már a délutáni időszakban is ott
állnak az autók. Megállni tilos táblát kellene kihelyezni a szóban forgó terü1etr, hiszen
veszélyeztetve vannak a kerékpárosok, de veszélyeztetve van a közlekedés is.

4. Ajelenlegi testület tavaly októberben állt fel és lassan eltelik 1 év. Véleménye szerint
mindenkinek vissza kellene tekintenie az elmúlt időszakra, és meg kellene nézni ‚ hogy a
választási programjából mit sikerült megvalósítani. Igaz, hogy ezt átírta a pandémia, de eltelt 1
év. Nem feltétlenül októberben kell megtenni a visszaemlékezést, ahogyan a polgármesterrel is
beszélték, de valamikor időt kellene szánni arra, hogy a bizottságok vezetői, az
alpolgármesterek és a polgármester beszámoljon arról, mit sikerült elérni az eltelt 1 év alatt.
Van még hátra 4 év, úgyhogy bármi korrigálható és rendbe hozható. Ha csak memek előre és
nem tekintenek vissza, az kevés. Kérte a testületet, gondolják át ezt ajavaslatát, tegyenck pontot
az elmúlt időszakra és nyissanak egy új időszakot.

Válaszok:

1 . Az Okos Város program működik, de megállapítható, hogy igen kevés bejelentés
érkezik ezen keresztül.

2. Békésen az Irányi-Fábián-Móncz Zsigmond-Lengyel-Kecskemét, a Szabó Dezső-
Tátra-Vashalom-Teleky-Malom, és a Kalász-Hunyadi-Kinizsi utcák a mezőgazdasági elkerülő
utak. Amennyiben a mezőgazdasági járművek a jogszabályban meghatározottak szerint
közlekednek, akkor is bizonyos fokú veszélyt jelentenek a közlekedőkre. Az önkormányzat
nem tudja megoldani, hogy a várost elkerülő utat alakítson ki nekik.

3 . Továbbítottuk a magyar Közút NZrt. felé kérését.
4. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2020. decemberi ülésén vegye

napirendre a képviselők beszámolóját.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. szeptember 25.

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám. Tárgy.

Molnár Gábor

:5J/2 O .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette.

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

Visszatérő probléma a City étterem, sokan megkeresik ezzel a témával. Rendeződött a szeméttel

kapcsolatos kérdés is, és ha minden igaz, akkor 2 héten belül rendeződik a zajjal kapcsolatos

probléma is, ugyanis a lakosokkal megbeszélést tartottak a City tulajdonosai.

Van egy másik probléma is, ami miatt eddig nem szólt, mivel folyamatban lévő ügyről van szó,

és eljuttatta az alpolgármesternek a jelzést. Műemlék épületről van szó, az udvar felőli rész

pedig önkormányzati terület. Azt tapasztalta, hogy erre a területre egyik napról a másikra

leraktak jó néhány négyzetméter szendvicspanel-hozzátoldást. Ezt jelezte a Műszaki Osztály

felé, ahol azt a választ kapta, hogy nem odatartozik ez az ügy. Utána beszélt az

alpolgármesterrel, akivel abban maradtak, hogy mégis odatartozik ez a kérdés. Szóban

próbáltak egyezkedni vele a City tulajdonosai, azután hozzátoldtak még egy kicsi

szendvicspanelt, majd beadtak egy kérelmet az önkormányzathoz, hogy az építmény

fennmaradhasson. Ez olyan, mint amikor a szomszédnak mezsgyében van a háza, nem tud

tovább terjeszkedni a saját udvarában, és mire hazamegy, azt tapasztalja, hogy az ő részére

letesz egy konténert és utólag kérdezi meg tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy letett egy konténert

az udvarára? Nem hiszi, hogy egy műemléképülethez illene egy szendvics panel a hátsó

utcafronton. Szemtelenségnek tartja, hogy amikor elindult egy ügy, közben még hozzá is toldott

valamit. Békésen volt falfestménnyel kapcsolatos probléma a Kossuth utca sarkán lévő üzlet

esetében, ahol határozottan intézkedett az önkormányzat és felszólította a tulajdonost, hogy

szüntesse meg az oda nem illő falfestményt. Kérte, hogy a City ügyében is határozott

intézkedést tegyen az önkormányzat, és szólítsa fel, hogy szüntesse meg a szendvicspanelt. A

tulajdonos azt mondta, hogy néhány csavar kiszedésével el lehet távolítani a felépítményt.

Kérte, szólítsák fel arra a City tulajdonosát, hogy szedje ki azt a néhány csavart és vigye cl a

műemléképülettől a szendvicspanelt.
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Válasz:

A Gasztro Market Kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott be, melyben kérte az Önkormányzat, mint
tulajdonos hozzájárulását a Kit által bérelt üzlethelyiséghez kapcsolódó udvar területén,

szendvicspanelből, a múzeum épületétől különálló, nyersanyagtároló raktárt felépítsen.. Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatár6l szóló

22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének 1.4. pontja alapjáii Békés

Város Polgármestere a tulajdonosi hozzájárulást megadta.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. szeptember 25.

Kálmán Tibor
polgármester
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Sorszám: Tárgy.

Mucsi András

:N37/2 O .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály,
dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Jámbor és az Új utcára kért lámpaesteket, amelyeket július végéig kellett volna

felszerelni, de ez idáig nem történt meg. Kérte, hogy sürgessék meg a lámpatestek kihelyezését,

mert a lakók várják
2. A Fábián utcáról a Kispince utcára való ráhajtást biztosító szakaszon 1 -2 m2-en

összetört az aszfalt, emiatt veszélyessé vált az Út a kerékpárral közlekedők számára. Egy éles

kanyarról van szó, ahol már volt kerékpáros baleset is.

3 . A Kossuth u. 23 . szám alól is megkeresték. Békés lakóinak egy része nem annyira

békés természetű ember, a tolerancia szintje elég alacsony. A békési fiatalok minden honnan

kiszorulnak, mert bárhova mennek, a lakosok feljelentik őket a rendőrségen. Jelenleg a fiatalok

kerékpárral, autóval, motorral a Peimy parkolóban gyűlnek össze és ott beszélgetnek.

Megkeresték a lakók azzal, hogy nem tudnak pihenni, mert a fiatalok a közterületen zajonganak

akár hajnali 3 óráig is. A rendőrautó kimegy, a rendőrök beszélnek a fiatalokkal, hogy legyenek

halkabban, de megtiltani nem lehet nekik, hogy az adott területen tartózkodjanak. Kérdése: az

önkormányzat mit tehet ebben az ügyben? A rendőrkapitányt is megkeresi ebben a kérdésben.

Nagyon rossz az, hogy Békésen nem igazán lehet közterületen gyülekezni anélkül, hogy

legalább három ember ne jelentené fel a gyerekeket. Szeretne kompromisszumos megoldást

találni erre a problémára. Kérni fogja, hogy a rendőrség engedélyezze, hogy 23 .00 óráig a

közterületen legyenek, utána küldjék haza őket. Nem tudja, hogy ezt az önkormányzat

szabályozhatja-e vagy sem? A fiatalok részéről jön a panasz, hogy nincs hol szórakozzanak,

nem tudnak sehol összejönni, az idősebb lakosság részéről pedig megjelenik a jogos igény,

hogy éjszaka már szeretnének pihenni. A kettőt egyeztetni kellene valahogy.

Válaszok:

1 . A 2020. február 27-i és július 30-i interpellációs válaszban leírtuk, hogy 2019.

augusztusban a Jámbor u. 22-24., a Keserű sor 37., az Új utca 5., Lapos u. 3., Arany J. u. 14.,

Bajza u. 3., Babilon sor 15., Legelő u. 20., 16., 8., Legelő-Rövid u. sarok közvilágítási

lámpahelyek bővítése lett megrendelve meglévő használt lámpatestekkel. Az ajánlatra 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
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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.

2. A kátyúzási munkát megrendeltük a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-től,
akiknek ez szerződéses kötelezettségük külön megrendelés nélkül is.

3. Az Önkormányzat lehetőségei meglehetősen korlátozottak az ilyen és hasonló
problémák kezelésében. Két rendeletünk szabályozza a hasonló eseteket, a közterület-
használatról szóló 23/2006. (VI. 30.) és a közösségi együttélés alapvető szabályairó’, és ezek
elmulasztásánakjogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) rendelet. Ezek módosítása a
2020. szeptember 30-i testületi ülésen történik meg. Látható, hogy ezek a rendeletek szankciót
nem tartalmaznak — az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről szóló 16/2012. (V. 25.) rendelettel minden önkormányzatnak ki
kellett gyomlálni rendeletállományából ezeket, és a szankcionálásról kizárólag a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási reiidszerről

szóló 2012. évi II. törvény rendelkezhet. Ennek megfelelően a Rendőrség mint első számú
szabálysértési hatóság feladata ezeknek az ügyeknek a kezelése.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. szeptember 25.

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 30-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Rácz Attila

:N:57/20 .
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 tanyához vezet,
nincs más járható Út. Az önkormányzat tulajdonában lévő dűlőutak használhatatlanok.
Kérték, hogy az önkormányzat 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 arrói 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 átereszelc közforgalmú hidak alatti
mederszakaszok az iszapfogók rendszeres tisztításáró/ 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 azNKM Hálózati Kft felé továbbítjuk.
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5. Az ingatlan (brsz. 4952) 2020. február 1 7. napján, adásvétel jogcímén krü1t két
magánszemély, Cinanó Zoltán és Horváth Izabella tulajdonába, azaz az ingathin nem a
Magyar Állam tulajdonában van, ezért a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. sem illetékes a 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. szeptember 25.

‘.%\
Kálmán Tibor
polgármester


