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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december 14. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációra az alábbi választ adom: 
      

Ollai Istvánné Képviselő Asszony interpellációjában a Mentő utca 59. számú ingatlan 
műszaki állapota miatt kért sürgős intézkedést.  
Az épület hosszabb ideje üresen áll. Ez a körülmény, valamint az épület kora és elavult 
épületszerkezetei okozták, hogy a toldalékában lévő, ól rendeltetésű épületrész 2007. december 
10-én részben a közterület felé kidőlt. A legsürgősebb dúcolási munkákat december 11-én a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság elvégezte, és elbontotta a beszakadt tetőszerkezetet. A 
Műszaki Osztály a 2007. december 11-én kelt határozatában életveszélyessé nyilvánította az 
épületet, és kötelezte tulajdonosait az életveszély elhárítása érdekében szükséges munkák 
elvégzésére.  

 
Kozák János Képviselő Úr a városképet rontó állapotú DÉMÁSZ-tulajdonú oszlopok és 

a Szent Anna utca forgalmi rendje miatt interpellált.  
Korábbi képviselői interpelláció alkalmával már jeleztük a DÉMÁSZ felé a gondot, aminek 
következtében az áramszolgáltató felmérte a városban lévő vas villanyoszlopok állapotát, és 
megküldte azt a hivatal részére azzal, hogy rangsorolással állapítsunk meg fontossági sorrendet. 
Ígéretük szerint ezt figyelembe véve fogják meghatározni az oszlopok helyreállításának 
sorrendjét. A rangsorolást a Képviselő Úrral és Horváth István képviselő úrral való egyeztetés 
után megadjuk a szolgáltatónak annak érdekében, hogy a munkák elvégzése során vegye azt 
figyelembe. 
A Szent Anna utca Örvény sor felőli szakasza balesetveszélyes állapotának megszüntetése 
érdekében Képviselő Úr forgalomirányító tükör kihelyezését javasolta. 
Korábbi képviselői interpelláció szerint jelenleg a Szent Anna utca érintett szakaszán az 
egyirányúsítás feltételeinek felülvizsgálata folyik. Ennek során a változással közvetlenül érintett 
lakosság véleményének megismerésére kérdőíveket küldtünk ki. A felmérés eredményétől 
függetlenül a forgalomirányító tükröt  a Városellátó Intézmény a beszerzés függvényében, de 
legkésőbb 2008. február 29-ig kihelyezi. 
   

Dongó László Képviselő Úr a Tóth József utca Megyeháza nagykapuját követő 
útszakaszon a „várakozási tilalom” bevezetése érdekében interpellált. Véleménye szerint az utca 
beláthatatlan kanyarulata miatt az iskola oldalában parkoló járművek kikerülése 
balesetveszélyes.  



Képviselő Úr észrevételével egyetértünk, ezért a Tóth József utca Erzsébet tér és Hajdú Lajos 
utca közötti szakaszán, a Megyeháza és általános iskola felőli oldalon ismételten bevezetjük a 
várakozási tilalmat táblabeszerzés függvényében, de legkésőbb 2008. február 29-ig.  
 
 Horváth István Képviselő Úr csatlakozott a Kozák János képviselő úr DÉMÁSZ 
oszlopokkal kapcsolatos interpellációjához, valamint megismételte korábbi interpellációját a 
külterületi utak mentén több helyen otthagyott fanyesedékekkel és a csongrádi út melletti Fodor 
tanyán lévő állapotokkal kapcsolatosan. 
- A korrodált vas oszlopokkal kapcsolatos szolgáltatói listát a Képviselő Úrral történt egyeztetés 
szerint megküldjük a DÉMÁSZ Zrt. részére annak érdekében, hogy a karbantartási munkák 
során figyelembe vehessék azt 
- A DÉMÁSZ Zrt. végzi a villamos vezetékek alatti fanyeséseket mind belterületen, mind 
külterületen. Az ő feladatuk a levágott faágak elszállítása is. Szentes város külterületén tavaly 
nyár végén végeztek hálózat alatti biztonsági fanyeséseket. Az itt keletkezett nyesedéket 
hiányosan takarították el. A korábbi interpelláció kapcsán a DÉMÁSZ Zrt-vel történt telefonon 
egyeztetés alkalmával kértük a Szentesi kirendeltség vezetőjét, hogy az otthagyott ágakat 
szállítsák el. Mivel az elszállítás nem történt meg, a levélben kértük a DÁMÁSZ Zrt. 
vezérigazgatójától a közterület rendbetételét. 
- Az Alsórét 256. számú ingatlanon történő különböző anyagok tárolásával kapcsolatban a múlt 
évben kértük az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, mint illetékes hatóság intézkedését. 2007. május 23-án helyszíni szemlét tartottak 
az ingatlanon, és helyszíni szemle alkalmával felvett jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek az 
elvégzendő feladatok és azok határideje. Azóta a Felügyelőségtől semmilyen visszajelzés nem 
érkezett ez ügyben. Az interpelláció nyomán levélben kerestük meg a Felügyelőséget, hogy 
adjanak tájékoztatást ügy állásáról. Amennyiben a válasz megérkezik, arról tájékoztatjuk 
Képviselő Urat. 
  
     Dr. Gyenes Ágota Képviselő Asszony felszólalásában, a Soós utca és Farkas Antal utca 
torkolatában kihelyezett hirdetőtábla áthelyezése kérte, mert a jelenlegi, szemmagasságban 
történt elhelyezése akadályozza a rálátást. 
A bútordiszkont áruház ideiglenesen kihelyezett hirdetőtáblájának közterület használati 
engedélye 2007. december 31-i hatállyal megszűnt, ezért felhívjuk engedélyest a tábla azonnali 
eltávolítására. 
 
 Kérem az interpellációkra tett intézkedések elfogadását. 
 
 

Szentes, 2008. január 7. 
    
 
                                                                                          Dr. Sztantics Csaba 
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