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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. december 17. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációkra a választ az alábbiak szerint adjuk meg: 

 
Dr. Sipos Ferenc képviselő úr Kiss Zsigmond utcai kijelölt gyalogos átkelőhely 

létesítésére vonatkozó korábbi interpellációját a Csm-i Közlekedési Felügyelet bevonásával a 
helyszínen felül vizsgáltuk. A felülvizsgálat eredményeként a Csm-i Közlekedési Felügyelet 
csomóponti kijelölt gyalogos átkelő létesítésére tett javaslatot, amely kettő kijelölt gyalogos 
átkelő kialakítását jelenti, a szükséges közvilágítás kiépítésével. 
A munkálatok elvégzésére 2005 évi költségvetés tervezetbe tettünk javaslatot mintegy 2.800 eFt 
összeggel, amely a tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési költséget takarja. 

 
Dr. Dömsödi József képviselő úr interpellációjában a Klauzál utcai és a Strand területén 

történt fakivágások kivizsgálását kérte.  
A Klauzál utcán lévő vadgesztenye (Aesculus hippocostanum) fák kivágását már az 

elmúlt esztendőben fontolgattuk. Az évek óta fennálló nagy fokú aknázó moly fertőzöttség 
kártétele és az ezzel párosuló extrém szárazság olyan súlyosan károsította a kb. 40 éves 
egyedeket, hogy egészségi állapotuk kritikussá vált. Az aknázó moly térhódítása világjelenség. A 
szakmában jeles szakemberek sem ajánlják az Aesculus fajok ültetését.  
2004. év áprilisában Sapard pályázat keretében többek között beadta az önkormányzat a Klauzál 
utca újra fásításának kivitelezési tervét is. A kertépítészeti terv elkészíttetése előtt két erdész 
szakember véleményét is kikértük (Felföldi Zoltán, Traj Lajos). Mindkét erdész egybehangzóan 
a kivágást javasolta. A fák rossz egészségi állapotát egyértelműen jelezték a fakidőlések, ill. a 
nagyobb viharok esetén a vastagabb ágak letörései. A kivágott fák pótlását terv szerint végeztük 
el. A kivágott fák vastagabb részeit a Városellátó Intézmény telepére, a vékonyabb ágrészeket 
pedig a szeméttelepen lévő komposztálóhoz szállította a fakivágást végző vállalkozó 
(Dombóvári Lajos). A kivágott fák pótlása a kertépítészeti terv szerint sárga korona akác 
(Gleditsia triacanthos ’Samburst’) fajtákkal történt. 

A Strand területén történt fakivágások a főkertész asszonnyal való előzetes egyeztetés 
alapján történtek. Külső szakértő véleményét nem kértük ki. Az 50-es úszómedence körüli 



fehérnyárfák (Populusok) egészségi állapota kritikus volt. Ezt a tényt a kivágás után készített 
fotók támasztják alá, amelyeket az interpellációs válaszunkhoz mellékeltünk. Az allergén fák 
virágzásuk idején irritálják a vendégeket. Ezeket a fákat az elkövetkező évek során fokozatosan 
tervezzük kivágni, folyamatos pótlás mellett. A pótlásra javasolt fák gyorsan növő, nagy 
esztétikai értéket képviselő fajták /pld. Császárfa (Paulownia)/. 
 

Móra József képviselő úr a 4401-es Fábiánsebestyént Eperjessel összekötő út 
burkolatjavítása érdekében interpellált. 
Észrevételét továbbítottuk Csm-i Állami Közútkezelő KHT. felé a szükséges intézkedés 
megtétele végett. Válasz még nem kaptunk a megkeresésünkre. 
 
 
 Kérem az interpellációkra adott válaszaim és tett intézkedéseim elfogadását 
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