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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Móra József Képviselő Úr a 2004. december 17-i képviselő-testületi ülésen, Kálmán 
János Képviselő Úr a 2005. január 28-i testületi ülésen tett interpellációira, valamint a képviselő-
testület 2005. március 4. napján megtartott ülésén elhangzott interpellációkra a választ az 
alábbiak szerint adjuk meg: 

 
Móra József Képviselő Úr a 4401 számú út rossz műszaki állapota miatt interpellált.  

A 2005. január 28-i ülésen a Csm-i Állami Közútkezelő KHT. által adott válasz nem fogadta el, 
továbbra is kérte, hogy az utat a burkolati hibák kijavításával tegyék alkalmassá a jelzőtáblák 
által megengedett sebességhatárokon belüli gépjármű közlekedésre. 
Képviselő úr megismételt interpellációját továbbítottuk az útkezelő felé hatáskör és illetékesség 
végett. Kértük a burkolati hibák soron kívüli kijavítását. 
 
           Kálmán János Képviselő Úr, az Ady Endre utca 2. sz. ingatlan alatti Hegedűs László 
Helyőrségi Klub előtti járda lezárására vonatkozó interpellációját követően felvettük a 
kapcsolatot a Klub vezetőjével, akinek válasza időközben megérkezett. Ez szerint a Honvédelmi 
Minisztérium illetékes osztálya az épület homlokzatának restaurálásához a felméréseket 
elvégezte, de a munkálatok ütemezése, kezdési időpontja egyenlőre nem ismert. Addig is a járda 
elkorlátozását megszüntették.     
            

Dongó László Képviselő Úr megfelelő minőségű és mennyiségű gépjármű várakozó 
hely kiépítését  sürgette a Munkácsy Mihály utcának az Ady Endre utca és a Kiss Bálint utca 
közötti szakaszán, utalva az itt található közintézmények parkolási gondjaira. 
           Az útszakasz déli (középiskola felőli) oldalán lehetőség van kb. 35 darab merőleges 
beállású parkoló kiépítésére, amelyekből a Boross Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola 
melletti stabilizált útalapú területet a várakozó gépjárművek jelenleg is parkolásra használják. 
Ezen parkolók kiépítésére, illetve bővítésére a 2005. évi költségvetés nem tartalmaz 
előirányzatot.  

Az intézmények megközelítési távolságán belül a városközpont rehabilitációjának 
keretén belül a Kiss Bálint utcában van lehetőség megfelelő minőségű parkolók kialakítására. Itt 



a Kossuth tér és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon 41 darab párhuzamos, illetve 
merőleges beállású parkoló szerepel a Kiss Bálint utcai burkolatrekonstrukciós tervben. 
Amennyiben ezek a parkolók a terület parkolási gondjait jelentősen nem csökkentenék, úgy a 
Képviselő Úr által kért Munkácsy Mihály utcai gépjármű várakozóhelyek kiépítését az 
elkövetkező években javasoljuk tervbe venni, és a kiépítésre a fedezetet a költségvetésben 
biztosítani.  
            
             Kérem az interpellációkra adott válaszaim és tett intézkedéseim elfogadását. 
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