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Tisztelt Képviselõ-testület! 

 
Sipos Antal Képviselõ Úr 2007. február 12-én érkezett írásbeli interpellációjában több 

témakört is érintett, amelyekre az alábbi válaszokat adom: 
 

1./ A Képviselõ Úr  interpellációjában kifogásolta, hogy az Apponyi téren az "E" és "F" 
épületek elõtt mintegy 70 méter hosszban nincs csapadékvíz elvezetõ csatorna. 
Az "E" épület járdája mellett, a murvás autóparkoló szélében van zártszelvényû 
csapadékcsatorna, azonban a betongalléros víznyelõk körül, illetve általában a járda mentén az 
autók kijárták a murvát, ezért a víz helyenként megáll. Az "F" épület elõtt azonban valóban 
nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés. 
Varga Sándor úr a Városellátó Intézmény vezetõje az "E" épület elõtti murvás parkolót a 
hónap folyamán helyreállíttatja, hogy a csapadékvíz lefolyása ismét biztosítva legyen. Az "F" 
épület elõtt pedig – költségvetési lehetõség függvényében - hasonló csapadékvíz csatornát 
készíttet, mint amilyen az "E" épület elõtt található. 
 

2./ Képviselõ Úr kifogásolta az Apponyi téren lévõ, piachoz vezetõ járdaburkolatok 
állapotát.  
A Városellátó Intézmény vezetõjével közösen megtartott helyszíni szemle során a gyologosok 
számára közvetlen balesetveszélyt jelentõ állapotot nem tapasztaltunk. A járdák állapotának 
javítása érdekében azonban a sérült járdalapokat a Városellátó Intézmény legkésõbb 2007. 
március 31-ig kicseréli, illetve az “E” épület keleti végfalánál lévõ akna melletti 5 m hosszú 
szakaszt új nyomvonalon átrakja, és a hiányzó padkát pótolja. 
Az Apponyi téren átlósan átvezetõ járda felújítását 2008. évi kivitelezésre javasoljuk a jövõ évi 
költségvetési lehetõségek figyelembe vételével. 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselõ Urat, hogy a Mûszaki osztályhoz az Apponyi tér „G” épület 
parkolója és az „E” épület elõtti út közötti járdaszakasz felújítására érkezett kérelem. Ennek a 
járdaszakasznak aszfaltjárdává történõ átépítése kettõ éve meg is történt. 
 

3./ Képviselõ Úr kérte továbbá az “E” és “A” épületek közötti szervízút két végén 
forgalom lassító küszöbök létesítését. 
Az útszakaszt szélessége 3 méter, vonalvezetése nem egyenes, az útszakasz közepén egy 
kanyarulat van. Jelenleg célforgalom mellett 10 km/óra sebességkorlátozás van rajta életben. 
Mindezeket figyelembe véve véleményünk szerint a jelenlegi forgalomkorlátozás elegendõ, 
amennyiben azokat betartják az arra közlekedõk. 
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4./ Képviselõ Úr kérte azt is, hogy a csatornázási munkák során kiszedett rózsatövek 

pótlásáról gondoskodjon a Mûszaki Osztály.  
Az Apponyi tér “E” és “A” épületeknél tett helyszíni bejárás során a ház közös képviselõje 
tájékoztatta a fõkertész asszonyt arról, hogy a  házak elõtti zöld területen lévõ rózsatöveket 
mint egy 4 évvel ezelõtt szedték ki, amikor a társasházak a saját költségükön a házból kivezetõ 
szennyvízcsatorna javítását, tisztítását végeztette az általuk megbízott vállalkozóval. A 
vállalkozó a zöldterületet felásta, a rózsatöveket kivitte a szeméttelepre. Tekintettel arra, hogy a 
munkákat nem az önkormányzat végeztette, a rózsatövek pótlása sem az önkormányzat 
feladata. Véleményünk szerint ilyen esetekben a közös képviselõnek kellene a virágos kertek 
állapotára nagyobb figyelmet fordítani. 
 

5./ Képviselõ Úr lakossági kérést továbbított, amelyben Bocskai utcai tízemeletes 
épület és a Brusznyai sétányon lévõ lakóépületek által körülzárt téren található játszótér 
felújítását, parkosítását kérték. 
A meglévõ, igen rossz állapotú játszótér helyére játszópark létesítését tervezzük pályázati 
forrás segítségével. Addig is, amíg a park elkészül, a Városellátó Intézmény a játszó 
eszközökön elvégzi - a felülvizsgálati jegyzõkönyvnek megfelelõen - a balesetveszély elhárítási 
munkálatokat. Elsõ lépésként az eszközök alatti ütéscsillapítást végzik el a szabványnak 
megfelelõ vastagságú homok elterítésével.  
 

6./ A Busznyai Árpád sétány és a Bocskai utca közötti átlós járdaszakasz állapotát az 
Apponyi térivel együtt helyszíni szemlén felülvizsgáltuk a Városellátó Intézmény vezetõjével, 
és nem találtuk közvetlen balesetveszélyes állapotúnak. A sérült járdalapokat azonban a 
Városellátó Intézmény legkésõbb 2007. március 31-ig itt is kicseréli, illetve szintre emeli. 

 
Kérem az interpellációkra tett intézkedéseim elfogadását. 
 

 
 

Szentes, 2007. február 14. 
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