
Polgármesteri Hivatal – Műszaki Osztály 
 6600 Szentes, Kossuth tér 6.   63/510-300 

 
Ikt.sz.: 07 – 1368-27/2007.    
E.a: Czirokné, Baloghné, Cseuz A., Korom P. Tárgy: Interpellációkra adott válaszok 
  
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
Kossuth tér 6. 
6600 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. szeptember 28. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációkra az alábbi válaszokat adom: 

 
Füsti Molnár Lajos Képviselő Úr a kertvárosi NET pavilon miatt interpellált. 

Kifogásolta az építmény állapotát, és kérte eltávolítását.  
A pavilont a CityNetPoint Kft. létesítette 2002. évben a kft. és az önkormányzat által 

kötött megállapodás alapján. A megállapodás 5 éves határozott időre szólt, és ez év július 31-
én lejárt. A lejáratot követő 5 munkanapon belül a kft-nek el kellett volna távolítani a 
közterületről a pavilont. Mivel ez nem történt meg, az engedély nélküli közterület használat 3 
munkanapon belüli megszűntetésére, a pavilon eltávolítására és a közterület eredeti állapotába 
való helyreállítására szólítottuk fel a jelenleg felszámolás alatt lévő kft-t a felszámolóbiztoson 
keresztül. 
     
 Dr. Gyenes Ágota Képviselő Asszony az Iskola utca közvilágításának felülvizsgálatát 
kérte. Az Iskola utca közvilágításának tervezése és kivitelezése a jelenleg folyamatban lévő 
városi közvilágítás-fejlesztési program keretében, várhatóan még ez évben megvalósul. 
  
      Kálmán János Képviselő Úr megismételt interpellációjában a Nagygörgős utca 
forgalomkorlátozása érdekében emelt szót, kérve az átmenő forgalom kitiltását. 
A Nagygörgős utcából jelenleg a 3,5 t-nál nehezebb tehergépjárművek átmenő forgalma van 
kitiltva, amelyet legutolsó 2005. évi lakossági egyeztetésen a Nagygörgős és Nyíri utcák 
lakóinak döntő többsége javasolt, illetve elfogadott. A Képviselő Úr által javasolt 
forgalomkorlátozás bevezetése esetén a Nagygörgős utca átmenő forgalma várhatóan a 
legrövidebb kerülőútra, azaz a Nyíri utcára fog átterelődni, megnövelve ezzel a szintén 
keskeny burkolatszélességű Nyíri utca forgalmát. Ez vélhetőn a Nyíri utcában lakók 
tiltakozását fogja kiváltani, ezért, valamint azért, mert a jelenlegi forgalmi rend kialakításával 
az érintett két utca lakóinak többsége egyetértett, a jelenlegi forgalmi rend megtartását 
javasoljuk. 
       
Képviselő Úr kérte a Batthyány utca és Sima Ferenc utca torkolatánál- „szokásjog” alapján 
kialakult parkoló sármentesítését. 



A Batthyányi utca torkolatánál, a járműosztályozó mellett alakult ki az illegális, merőleges 
beállású parkoló. Itt a gépjárművek a KRESZ előírásait megszegve, a kiemelt útszegélyen 
áthajtva várakoznak.   
A járműosztályozót ezen a szakaszon záróvonal határolja, és a rendelkezésre álló forgalmi sáv 
szélessége szabvány szerint csak a 45º-os a parkoló létesítéséhez felel meg. (Merőleges 
beállású parkoló esetében a sávszélesség min. 5,5 m, párhuzamos és 60º-os parkolónál 4,0 m, 
45º-os parkolónál 3,5 m.)  
A parkolóból a záróvonal miatt csak a Sima Ferenc utca irányában, tolatva lehetne kihajtani. 
A biztonságos kihajtáshoz azonban a Sima Ferenc utca irányában nincs meg a szükséges 
belátható úthossz, ezért nem javasoljuk ezen a helyen az illegális parkoló legálissá tételét, 
burkolattal való ellátását. 
 
  Szűcs Lajos alpolgármester Úr interpellációjában a Horváth Mihály u. 4-6. sz. 
ingatlan mélygarázsának rosszul szabályozott forgalmi viszonyaira hívta fel a figyelmet, és 
kérte annak felülvizsgálatát.  
Az ingatlan belső parkolóinak megközelítésére - alternatív lehetőségként - ideiglenes 
bekötőutat létesített a Városellátó Intézmény a szomszédos, Kossuth Lajos utca 10. számú 
ingatlanon keresztül. A mélygarázs feljárójánál pedig tábla kihelyezésével fogjuk szabályozni 
az elsőbbségi viszonyokat a tábla beszerzésének függvényében, de legkésőbb október 20-ig.     
     

Móróné Tulipán Edit Képviselő Asszony interpellációjában a Schweidel József utca 
lakóinak panaszát tolmácsolta. Véleményük szerint az utcában továbbra sem szűnt meg az 
éjjel-nappali teherforgalom, hiába jelzi ezt a súlykorlátozó tábla. 
A Képviselő Asszonynak az utca forgalmi viszonyaira vonatkozó észrevételeit továbbítottuk a 
rendőrkapitányság felé hatáskör és illetékesség végett, ismételten kérve annak fokozott és 
folyamatos ellenőrzését. 
   
  Horváth István Képviselő Úr felszólalásában több kérdéskört említett. Kifogásolta, 
hogy a Szent Anna utcai és a Rákóczi Ferenc utcai óvodák környékén nincs hely parkolni, 
illetve a parkolás rendkívül veszélyes. 
Képviselő Úr észrevételeit a Városellátó Intézmény bevonásával több ízben felülvizsgáltuk. 
Ennek során megállapítottuk, hogy a Rákóczi utcai óvodánál szabvány szerinti kijelölt 
parkolók kiépítésére hely hiányában nincs lehetőség. Azonban az óvoda előtt már elkészült 
nemesített útpadkával szemben, az utca túloldalán további útpadka kiépítését javasoljuk a 
jövő évben, mert a munka elvégzésére az önkormányzat ez évi költségvetése nem tartalmaz 
fedezetet. Reményeink szerint az óvodához irányuló időszaki parkolási igényeket így is ki 
fogjuk tudni elégíteni a jövő évi padkarendezési munkákkal. 
 
A Szent Anna utcai óvodánál hely hiányában nem tudunk parkoló kapacitást növelni. Ennek 
oka, hogy az óvoda és a templom közötti terület nem önkormányzati, hanem egyházi 
tulajdonban van. 
Az tapasztaljuk azonban, hogy az óvodától mintegy 50 m távolságra, a Szent Erzsébet 
Általános Iskola mellett, illetve a Szent Anna templom előtt lévő parkolókban mindig van 
üres parkolóhely, pedig a reggeli csúcs idején nem kell fizetni a parkolásért. Nyilván való, 
hogy a parkolási szokásokat a kényelmi szempontok motiválják. A kényelem pedig úgy tűnik, 
erősebb érv az óvoda előtt parkolók számára, mint a parkolás veszélyessége. Ellenkező 
esetben az általános iskola mellett, vagy a templom előtt lévő kiépített parkolókban, 
biztonságosabb körülmények között is parkolhatnának.  
 



Képviselő Úr interpellált a Rákóczi Ferenc utcai piac körül kialakult parkolási viszonyok 
miatt is. 
A Rákóczi Ferenc utcai piac környékét a Városellátó Intézménnyel ismételten felülvizsgáltuk. 
Korábban is voltak már tervek a piac üres területén parkoló létesítésére, ami azonban 
pénzügyi fedezet hiányában eddig nem valósulhatott meg. A parkoló kiépítését a Városellátó 
Intézmény jövő évi költségvetésének terhére javasoljuk. 
 
A Vásárhelyi úton az Erőtakarmány gyár oldalában, és azzal szemben a gömbjuharfákat ki 
fogja cserélni a Városellátó Intézmény gömbakácfákra a jövő év folyamán. Remélhetőleg 
azok, mivel igénytelenebbek, jobban eltűrik az extrém körülményeket.  
 
A Képviselő Úrnak a kertvárosi lakótelep mellett lévő katonai gyakorlótér működtetésével, az 
ott közlekedő harckocsik mozgásával kapcsolatos észrevételét továbbítottuk a laktanya 
parancsnoka felé.  
Nyers József ezredes, Laktanya Parancsnok Úr válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy az 
alakulat nem rendelkezik harckocsikkal. A műszaki gép állományukba rendszeresített 
lánctalpas úszógépkocsikkal pedig főként a hékédi és a tiszai gyakorlótereken végeznek 
gyakorlatot. Ritkán, alkalomszerűen fordul csak elő, hogy ezekkel a járművekkel a laktanya 
melletti, és egyben a kertvárosi lakótelep közelében lévő gyakorlótéren hajtanak végre 
gyakorlatot. 
A Parancsnok Úr kifejtette azt is, hogy ezek a gyakorlatok elkerülhetetlenül szükségesek a 
katasztrófavédelmi helyzetek begyakorlásához, és így végső soron közösségi célokat 
szolgálnak. Többek között ennek köszönhető, hogy a 2006. évi tavaszi árvíz idején az alakulat 
kiemelkedően vett részt a védekezési munkákban ezekkel a járművekkel és személyzetükkel. 
Továbbra is törekednek azonban arra, hogy a gyakorlótér ilyen jellegű igénybevétele 
minimális legyen. 
 
Kérem az interpellációkra adott válaszaim és az azokra tett intézkedéseim elfogadását. 
 

 
Szentes, 2007. október 10. 
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