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Helyben 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. június 27. napján 
megtartott ülésén elhangzott és az írásban beadott interpellációkra az alábbi választ adom: 
 

Hornyik László Képviselő Úr interpellációjában a Nagy Ferenc utca folytatásaként, 
az Ady Endre utcán keresztül kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésére tett javaslatot.  
A létesítés feltételeinek tisztázása érdekében közigazgatási bejárást tartottunk 2008. július 11-
én  az NKH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága mint engedélyező hatóság bevonásával, 
amelyre a Képviselő Urat is meghívtuk  A felülvizsgálat során tisztázódott, hogy a Képviselő 
Úr által kezdeményezett kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésének nincs elvi akadálya. A 
megvalósításhoz építési-engedélyezési tervdokumentációt el kell készíttetni, és az 
engedélyezési eljárást le kell folytatni. A tervezési munkálatokat javasoljuk a tervezett 
Kossuth téri körforgalmi csomópont ismeretében, azzal összhangban elvégeztetni. 
 

Ollai Istvánné  Képviselő Asszony írásban beadott interpellációjában a Szegfű utca 
berki folytatásának burkolat javítását kérte, mert nagyon elhasználódott (traktorok járnak 
rajta). Képviselő Asszony jelezte, hogy több családnál is kisbaba van, akiknek a sétáltatása 
nem biztosított, mert a dűlőúton a babakocsit nehéz tolni, ugyanakkor száraz időben nagy a 
por. 
A dűlőút állapotát a Városellátó Intézmény bevonásával a helyszínen felülvizsgáltuk, 
amelynek során több helyen kátyúsodást észleltünk. Megállapítható volt azonban az is, hogy a 
kopott felületektől eltekintve a téglatörmelékes útalap kiékelő rétege jó állapotban van, 
azonnali nagyobb beavatkozást nem igényel.  
Képviselő Asszony kérésére megvizsgáltuk annak is a lehetőségét, hogy az úttest és a 
telekhatárok között van-e lehetőség járda létesítésére. A dűlőút szűk keresztmetszete sajnos 
járda kiépítését nem teszi lehetővé, mert a szűk keresztmetszet miatt a járda műszaki védelme 
(kiemelt szegéllyel, árokkal, korláttal) nem megoldható, így azt a mezőgazdasági és 
tehergépjárművek ráhajtásától nem tudnánk megóvni.  
A stabilizált útalap kipergését, kátyúsodását folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a 
Városellátó Intézmény a szükséges javítási és padkarendezési munkákat elvégzi. 
Képviselő Asszony kérte azt is, hogy fehér égős közvilágítást cseréltesse le az önkormányzat 
a DÉMÁSZ-szal sárga színű, erősebb fényű égőkre, mert nagyon sötét az utcaszakasz. A 
tárgyi útszakasz közvilágítása 2006. évben készült el. Tekintettel a területen lévő elektromos 
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hálózat teherbírására, a szabványos megvilágítási követelményekre 36 W-os kompakt 
fénycsövek lettek felhelyezve 20-25 méterenként, minden oszlopra. Valamennyi városszéli 
területen ehhez hasonló módon valósult meg a közvilágítás-fejlesztés. A lámpatestekbe 
nagyobb fényerejű (sárga színű) égők nem helyezhetők el, a 7 db lámpatest cseréje 70 W-os 
teljesítményűekre pedig mintegy 800 eFt-ba kerülne. Tekintettel azonban arra, hogy hálózati 
végszakaszról van szó, elképzelhető, hogy nincs meg a kellő teljesítmény a nagyobb fényerejű 
égők megfelelő működéséhez. E tárgyban megkerestük a DÉMÁSZ Zrt. illetékes 
munkatársát, és műszaki-üzemelési állásfoglalást valamint pontosabb költségbecslést kértünk. 
Ennek eredményéről Képviselő Asszonyt tájékoztatjuk. 
 

Sipos Antal Képviselő Úr interpellációjában a Csongrádi úti kerékpárút Tisza hídon 
történő átvezetésének megoldását sürgette. Hiányzik a töltések között a kerékpárút 
folytonossága, amely balesetveszélyt jelenthet a kerékpárosokra nézve. 
Képviselő úr észrevételét továbbítottuk a Magyar Közútkezelő Kht. felé a kialakult helyzet 
kivizsgálása és a lehetséges és szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
 
 Kálmán János és Horváth István Képviselő Urak a legutóbbi képviselő-testületi 
üléseken nem voltak jelen, ezért a korábbi interpellációjukra adott választ az alábbiak szerint 
ismétlem meg: 
 
 Kálmán János Képviselő Úr észrevételezte, hogy a Makai híd és a Kiss Zsigmond 
utcai híd közötti Kurca parti szakaszon a fürdőből befolyó víz aknái nincsenek lefedve, és 
hajléktalanok költöztek oda. Kérte az aknák lefedését olyan módon, hogy illetéktelenek ne 
nyithassák ki azokat. 
Megkeresésünkre a kórház igazgató asszonya, mint a fürdő üzemeltetője írásban értesítette a 
Műszaki osztályt arról, hogy az aknák lefedését megrendelte, és rövid határidővel elvégezteti. 
  
Képviselő Úr tájékoztatást kért arról, hogy a Kurca-part azon szakaszán, ahol a 
horgászversenyeket szokták szervezni, van-e lehetőség horgászhelyek kialakítására.  
A víziállások létesítését szabályozó 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 84. § e) pontja szerint 
„nem telepíthető víziállás azokon a partszakaszokon, amelyeken településrendezési, vízügyi, 
környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdekeket sért vagy veszélyeztet”. A hivatkozott 
rendelet 92.§-a felhatalmazást ad a települési önkormányzat részére arra, hogy a 
településrendezési tervben meghatározhat a víziállásokra vonatkozóan a kormányrendeletben 
nem szabályozott egyéb, a helyi sajátosságok által indokolt korlátozásokat is. Mindezek 
alapján a készülőben lévő helyi építési szabályzat és szabályozási terv véleményeztetési 
eljárása során erre vonatkozóan is ki fogják kérni a tervezők az illetékes társhatóságok 
véleményét, és meg fogja jelölni a szabályozási terv azokat a partszakaszokat, amelyeken 
létesíthetők víziállások. Szükség esetén azokat a korlátozásokat is tartalmazni fogja a helyi 
építési szabályzat, amelyeket a helyi sajátosságok indokolttá tesznek annak érdekében, hogy a 
horgászstégek ne csúfítsák el a belvárosi városképet. 
 

Horváth István Képviselő Úr interpellációjában a fábiánsebestyéni úti 
körforgalomnál végzett fűnyíráskor levágott fű eltakarítását és a körforgalmak virágokkal 
való beültetését kérte. Észrevételezte, hogy a régi postaépület melletti telken nagyon magas a 
gaz. 
Az Attila utcai körforgalomnál a fűnyírás, a levágott fű eltakarítása és a virágok elültetése 
megtörtént. A másik kettő körforgalmi csomópont közepébe évelő növények lettek telepítve, 
ide egynyári virágok telepítését nem tervezzük. A növények gondozásáról a továbbiakban 
folyamatosan gondoskodik a Városellátó Intézmény. 
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A régi postaépület (ma BGM üzlet) és a „Gólyás Ház” közötti telek a Szentes Pendola 
Holding Kft. tulajdonában van. A Kft. ügyvezetője, Mészáros György úr gondoskodott a fű 
lenyírásáról, és ígérete szerint a továbbiakban folyamatos lesz az ingatlan karbantartása. 
 

Kérem az interpellációkra tett intézkedések elfogadását. 
 
 

Szentes, 2008. szeptember 9.  
 

                                                                                     Dr. Sztantics Csaba 
jegyző megbízásából: 

 
 
 

                                                                                                                              Czirok Jánosné  
                                           osztályvezető 
 


