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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 19. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációra az alábbi válaszokat adom: 

 
Hornyik László Képviselő Úr a Tóth József utcai körforgalomnál a kijelölt gyalogos 

átkelőhelyhez vezető járda szélességét kevesellte, szélesítését kérte. 
A kijelölt gyalogos átkelőhely szélesítését a Tóth József 2/a. számú épület előtti szakaszon, a 
kitaposott rész burkolásával a Városellátó Intézmény az időjárás függvényében, de legkésőbb 
2009. április 30-ig elvégzi. 

 
Dr. Rébeli Szabó Tamás Képviselő Úr interpellációjában észrevételezte, hogy sokan 

nem tudják, hogy a Csongrádi úton a honvédségi bejáró után nem lehet a Park Center áruház felé 
balra nagyívben befordulni. Javasolta a forgalmi rend megváltozását figyelemfelhívó táblával 
előjelezni. 
A forgalmi rend felülvizsgálatát követően a Városellátó Intézmény a hiányzó és nem tervezett 
"Balra bekanyarodni tilos!" táblát elhelyezte. 

Képviselő Úr észrevételezte azt is, hogy a lakó-pihenő övezetekben sokan nem tartják be 
az egyenrangú útkereszteződések elsőbbségi viszonyait meghatározó „jobb kéz szabályt”, ezért 
figyelemfelhívás közzétételét indítványozta a helyi újságokban, pl. a Szentesi Életben. 
A javaslatnak megfelelően megkeressük a helyi médiát a figyelem felhívás megjelentetése 
érdekében. 
 

Sipos Antal Képviselő Úr interpellációjában kérte, hogy a Szarvasi úti kerékpárút 
jelenleg meg nem világított szakaszán is készüljön el a közvilágítás. 
2007-ben elkészült a kerékpárút közvilágítása, annak teljesen sötét és balesetveszélyes szakaszán, 
a Nagybani Piac és a Szeder temető melletti szakaszon. A körforgalom utáni mintegy 120 
méteres szakaszt megvilágítja a közút közvilágítása, azonban a további mintegy 500 méteres 
szakaszon csak a túloldali járda megvilágítását szolgáló lámpatestek, valamint a kerékpárút 
melletti telephelyek belső üzemi megvilágítása biztosítanak némi megvilágítást. Költségvetési 
forrás biztosítása esetén a terveztetés mintegy 600 eFt, a kivitelezés a műszaki lehetőségek 
függvényében előzetes becslés alapján 2.500 eFt összegből elvégezhető. 



 
Horváth István Képviselő Úr interpellációjában a Rákóczi Ferenc utcában működő 

gumijavító műhely közterület-használati engedélye iránt érdeklődött arra való tekintettel, hogy a 
kamionok kerékcseréjét az út burkolatán végzik. 
Közterület-használati megállapodás a vállalkozó és az Önkormányzat között nincs erre a 
területre vonatkozóan. A vonatkozó helyi rendeletünk értelmében nem is köthető megállapodás 
erre a tevékenységre.  
Ebben az ügyben korábbi interpelláció alapján a Közigazgatási Osztály megkereste a 
Rendőrkapitányságot, amelynek álláspontja szerint a kerék ki- és visszaszerelését a gépjármű 
vezetője jogszerűen végzi az út szélén megállva, ettől el nem tiltható. 
A Közigazgatási Osztállyal történt egyeztetés alapján a Közterület-felügyelet fokozottan 
ellenőrizni fogja, hogy a vállalkozó a részére kiadott jogerős telephelyengedélyben foglaltak 
szerint végzi-e a tevékenységét. Amennyiben azt tapasztalják, hogy a vállalkozó nem tartja be az 
engedélyben foglaltakat, lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozót az engedélytől eltérően végzett 
tevékenységtől eltiltsuk. 
 

Baranyi Imre Képviselő Úr a Csongrádi út mellett lévő ingatlannal kapcsolatosan 
interpellált, interpellációjában a mezőgazdasági gépek tárolásával kapcsolatos helyi rendelet 
szerinti eljárásra, és következményeire kérdezett rá. 
A Csongrádi út mellett lévő Fodor tanya udvarán tapasztalható állapotok megszűntetésére az 
illetékes környezetvédelmi hatóságnál indult eljárás 2007. év tavaszán. Ennek során az ingatlan 
tulajdonosa vállalta a hatóság által előírt munkák elvégzését, amiből azonban nagyon kevés 
valósult meg ténylegesen. Egyebek mellett ennek az ügynek a megoldása érdekében is született 
meg a környezetvédelemről szóló helyi rendeletünk módosítása, amely korlátozza például az 
ingatlanokon tárolható, forgalomból véglegesen kivont gépjárművek számát. A rendelet hatályba 
lépése után írásban adtunk tájékoztatást az ingatlan tulajdonosoknak az előírásokról és esetleges 
be nem tartásuk következményeiről, majd helyszíni ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzés során 
megállapítást nyert, hogy az ingatlan tulajdonosa a tulajdonában lévő gépjárműveket nem 
véglegesen vonatta ki a forgalomból, csak ideiglenesen, és az ingatlanon tárolt egyéb gépek pedig 
mezőgazdasági eszközök (vetőgép, borona, eke, tárcsa, stb.) amelyeknek a tárolható 
mennyiségéről a helyi rendeletünk nem rendelkezik.  
Tekintettel arra, hogy a rendeletünk csak a forgalomból végérvényesen kivont gépjárművek 
tárolható mennyiségét szabályozza, és nem rendelkezik sem az ideiglenesen kivont 
gépjárművekkel, sem a mezőgazdasági eszközökkel kapcsolatos korlátozásról, nem adódott ok az 
ingatlan tulajdonosával szembeni intézkedésre az ingatlanán tárolt mezőgazdasági gépekkel 
kapcsolatosan. 
 
Kérem az interpellációk tett intézkedések és válaszok elfogadását. 
 
 

Szentes, 2009. január 14. 
Dr. Sztantics Csaba 
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