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Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testületének 2005. április 29. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációkra az alábbi választ adom: 

Hornyik László Képviselő Úr interpellációjában kérte, a Dózsa György utca melletti 
belvízelöntések megszüntetését, a 2000-ben történtekhez hasonló (géplánc és vezetékelés) 
megoldással, a Damjanich utcai csapadék csatornába. Kérte továbbá a Zalotai út melletti 
csapadék árkok rekonstrukcióját. 

A Tűzoltóság az érintettekkel egyeztetést folytatott a vízmentesítésről, de azt 
folyamatosan nem tudta vállalni. Viszont az egyszeri leszívás a problémát nem oldotta volna 
meg, ezért azt nem végezték el. 
A megoldást részben az elöntött területek feltöltése, a vízelvezető rendszer kiépítése jelentené a 
belvizes években. Megvalósításukra azonban a 2005. évi költségvetés nem nyújt fedezetet, 
illetve a probléma végleges megoldása a jövőben is csak a költségvetés függvényében 
valósítható meg. 

Kálmán János Képviselő Úr interpellációjában jelezte, hogy a Nyár utcában, valamint a 
Hunyadi, Tavasz és a Galamb utcákat összekötő úton nincs szilárd útburkolat. Kérte ezek 
kiépítését. 

A Nyár utcának a dr. Négyessy László utca és a parkerdő közötti szakaszán a 
szennyvízátemelő építésekor létesült útstabilizáció. Ezen útszakaszon nem készült szilárd 
útburkolat. Kiépítésére az útszakasz tervezési munkái elkészülte után és az engedélyezési eljárás 
lefolytatását követően kerülhet sor. A munka elvégzése a 2006. évi költségvetési lehetőségek 
függvényében javasolható. 

A Nyár utca és az Ilona parti út között húzódó és kitaposott földút valójában a parkerdő 
része, és ennek megfelelően a Vecseri-foki út II. ütemének terve tartalmazza. Jelenleg egyetlen 
egy ingatlan gépjárművel történő megközelítése sem ebből az irányból történik hivatalosan. Az 
út kiépítését nagymértékben befolyásolja a parkerdő hasznosítása, így megvalósulására 
várhatóan ez utóbbival együtt lehet reális lehetőség. 

Dr. Rébeli Szabó Tamás Képviselő Úr felszólalásában a Liget bejáratánál lévő útkanyar 
biztonságosabbá tételét kérte. Utalt rá, hogy egy motoros a lánc alatt felcsúszott a járdára. 

A járdaburkolatban a poilereket korábban – hasonlóan az akusztikai küszöbök, - optikai 
vezető csík létesítésével, az útkanyar ívkorrekciójával, a veszélyes útkanyar jelzésével, 
sebességkorlátozás bevezetésével – nem a gyalogosok „mechanikai” védelme érdekében, hanem 
a balesetveszélyes útszakasz jelzésére, figyelemfelhívás céljából helyeztettük ki. Véleményünk 



szerint a fentiek tükrében nem a biztosítással van a gond, hanem a KRESZ előírások be nem 
tartásával. A szabálytalanul közlekedők esetében sem nagyobb méretű poilerek, szalagkorlát, 
sem pedig beton támfal nem fogja a közlekedés biztonságát szavatolni. 
Az összefüggő kerékpárút hálózat kiépítése megköveteli egy új, közvetlen kapcsolatot jelentő, a 
Kurcán át történő átvezetés kiépítését, így megnyugtató megoldásként egy – az útburkolat 
mellett külön pályán vezetett – gyalogos-kerékpárhíd megépítése jelenthet megoldást. 

Kérem az interpellációkra adott válaszom tudomásul vételét, és az arra tett intézkedéseim 
elfogadását. 
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