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Tisztelt Képviselõ-testület! 
 

A Képviselõ-testület 2006. november 24-én megtartott ülésén elhangzott interpellációkra az alábbi 
válaszokat adom: 

Ollai Istvánné Képviselõ Asszony kifogásolta a kerékpárosok közlekedését a Nagy Ferenc sétálóutcán, 
és javasolta a “kerékpárral behajtani tilos” tábla kihelyezését.  
A Képviselõ Asszony észrevétele megegyezik azokkal a lakossági észrevételekkel, amelyek a sétálóutca 
megépítése óta az ott kialakult forgalmi helyzettel kapcsolatosan a Mûszaki Osztályhoz érkeznek. A sétálóutca 
kialakításakor a Városrendezési, -Fejlesztési és  Környezetvédelmi Bizottsággal közösen megtartott lakossági 
fórumon azt az igéretet tettük, hogy néhány hónapos próbaidõ tapasztalatai alapján ha szükséges, a bevezetett 
forgalmi renden változtatunk. Igéretünknek megfelelõen, és a Képviselõ Asszony kezdeményezése, illetve a 
lakossági észrevételek alapján a jövõ év elején felülvizsgáljuk a sétálóutca forgalmi rendjét, és a szükséges 
változtatásokat végrehajtjuk. 

A  Képviselõ Asszony kérte azt is, hogy legyen erõsebb fényû a közvilágítás a sétálóutcában. A 
Városellátó Intézmény az izzókat kicseréli erõsebb fényûekre. 

 
Sípos Antal Képviselõ Úr kifogásolta, hogy a Szeder temetõhöz vezetõ kerékpárút és környéke nincs 

kellõen megvilágítva.  
A kerékpárút közvilágításának tervei jelenleg készülnek és a kivitelezési szerzõdés elõkészítése is folyamatban 
van. A megvalósítás várhatóan 2008. év során meg fog történni. 
 
 Törõcsik Zoltán Képviselõ Úr a hékédi vasúti megállóhely épületének állapotát kifogásolta, és 
javasolta, hogy ha nincs az épület használva, be kellene falazni a nyílásait, és az épületet kívülrõl mindenképpen 
rendbe kellene hozni. 
Telefonon felvettük a kapcsolatot a MÁV Zrt. ingatlankezeléssel foglalkozó ügyintézõjével. Felvilágosítást 
kaptunk, hogy a várót nem kívánják megszûntetni, mivel a hajnali járatra is száll fel 4-5 utas, és napközben is 
van járatonként 1-2 fõ, aki itt száll fel illetve le. Az õ érdekükben tartják fenn a megállóhelyet. Az épület 
kitakarítására soron kívüli intézkedést ígértek. 
 

Kérem az interpellációkra adott válaszaim és az azokra tett intézkedéseim elfogadását.  
 
Szentes, 2006. december 1. 
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