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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Ollai Istvánné képviselő asszony írásban benyújtott interpellációjában kifogásolta, hogy a 
Horváth Mihály Gimnázium mellett a Szent Anna utca aszfaltjárda burkolata egy sza-
kaszon az épület fala felé lejt, így a lefolyócsatorna által a járdaburkolatra vezetett víz 
nem tud onnan elfolyni. Az épület főbejáratától a Kisér utca felé lefolyó csapadékvíz 
a burkolat hibája miatt nem tud a Kisér utcai befogadó árokig eljutni. A Kisér utca 2. 
sz. saroktelek előtt huzamosabb ideje építési anyagot tárolnak, így az utca másik ol-
dalán nem lehet közlekedni. Képviselő asszony ezért kérte a csapadékvíz elvezetésének 
megnyugtató megoldását.  
Az interpellációt a Műszaki Osztály munkatársai a Városellátó Intézmény bevonásával a 
helyszínen kivizsgálta, amelynek alapján a Városellátó Intézmény az épület hiányos lefo-
lyócsatorna előtti cca. 12 m² nagyságú, megsüllyedt járdaburkolatot helyreállítja, az ingatlan 
Kisér utcáig terjedő Szent Anna utcai járdaburkolata mellett a padkát rendezi, biztosítva 
ezzel a csapadékvíz gyorsabb lefolyását. A munkálatokat a Városellátó Intézmény legké-
sőbb április 15-ig elvégzi. Ezzel párhuzamosan a Műszaki Osztály felkéri a Polgármesteri 
Hivatal Közigazgatási Osztálya Közterület Felügyeletét, hogy az engedély nélküli építő-
anyag tárolás megszüntetése érdekében intézkedjen, - a Horváth Mihály Gimnáziumot, 
hogy a hiányos lefolyó csatorna szakaszt állítassa helyre.   
Amennyiben a beavatkozás nem lenne elégséges, úgy 2006. évi kivitelezésre javasoljuk a 
gimnázium főbejáratánál lévő három db lefolyócsatorna vizének a Szent Imre herceg utcai 
csapadékvíz csatornába történő bekötését, mentesítve ezzel a Szent Anna utcai járdasza-
kaszt. 
 
 
A képviselő asszony helytelenítette, hogy a Gimnáziumból a diákok tömegesen kijárnak 
dohányozni, ezért a gyalogjárdán és mellette a fűben rengeteg csikk található. A Köz-
terület Felügyelet megkereste a gondnokot és felszólította, hogy a szemetet szükség sze-
rint, akár naponta is takarítsa el. A felszólítást követően a szétszórt szemét és cigaretta-
csikk összeszedésre, a közterület pedig feltakarításra került. Nevezett területen a Közterü-
let Felügyelet munkatársai gyakrabban végeznek ellenőrzést.  
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A képviselő asszony továbbá kifogásolta a Horváth Mihály Gimnázium Kisér u. felöli 
oldalán lévő csapadékvíz csatorna állapotát, melyre a Városellátó Intézmény vezetője a 
következő választ adta: 
 
A jelzett csatorna szakaszt a Városellátó Intézmény dolgozói kitakarították. Egyúttal felhív-
ták a Gimnázium gazdasági vezetőjének figyelmét a csatorna folyamatos karbantartására, 
mivel az az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének a kötelessége. 
 
Kérem az interpellációkra adott válaszok elfogadását. 
 
 
Szentes, 2005. március 30. 
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