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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 25-én megtartott 
ülésén elhangzott interpellációra az alábbi választ adom: 
     

Ollai Istvánné Képviselő Asszony interpellációjában kifogásolta, hogy a Szent Anna 
utca katolikus templom melletti szakaszán reggelente nem lehet közlekedni az ott parkoló 
autóktól, amelyekkel az utca  gimnázium felőli oldalánál szabálytalanul, a zöldterületen állnak. 
A közlekedés megkönnyítése érdekében a Szent Anna utca Szent Imre herceg utca és Kisér utca 
közötti szakaszának gimnázium felőli oldalán kiterjesztjük a várakozási tilalmat az útpadkára is. 
Tekintettel azonban arra, hogy az ellenőrzések során a kérdéses utcaszakasz templom felőli 
oldalán is gyakran tapasztalható zöldterületen való parkolás, a várakozási tilalmat kénytelenek 
leszünk kiterjeszteni erre az oldalra is. Kiépített várakozóhelyek a közelben rendelkezésre állnak. 
A táblákat Városellátó Intézmény a leszállítás függvényében, de legkésőbb 2008. május 23-ig 
kihelyezi. 
     

Halmai István Képviselő Úr interpellációjában jelezte, hogy a Szent Imre herceg utca 
Petőfi Sándor Általános Iskola előtti szakaszán a kiemelt gyalogos-átkelőhelyhez kihelyezett „20 
km/óra sebességkorlátozás” táblának nincs feloldó táblája, így annak hatálya a Szent Anna utca 
torkolatáig tart. 
A hiányzó feloldó táblát Városellátó Intézmény megrendelte, azok megérkezése függvényében, 
de legkésőbb 2008. május 23-ig kihelyezi. 
     

Hornyik László Képviselő Úr a Jókai utca keleti oldalán, a Nagy Sándor utca és Kiss 
Ernő utca közötti szakaszon lévő járda mielőbbi javítását kérte. 
A járdaszakasz felújítása szerepel a Városellátó Intézmény idei járda-felújítási programjában, és 
június végéig elkészül. 
      

Móra József Képviselő Úr a Kiss Zsigmond utca Vérellátó Állomás melletti szakaszán a 
kitaposott útpadka helyreállítását kérte, és indítványozta akár a kórház kerítésének 
áthelyezésével újabb parkolók kialakítását. 
A zöldterületen való parkolás megszűntetésére megoldást jelenleg csak a kérdéses szakaszon 
bevezetett, útpadkára is kiterjesztett megállási tilalom adhat, amely táblabeszerzés 
függvényében, de legkésőbb 2008. május 15-ig bevezetésre kerül a kiépített parkolók és a 
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dialízis állomás közötti útszakaszon. A korlátozás bevezetése után a Városellátó Intézmény a 
gödrös útpadkát feltölti, és a zöldterületet helyreállítja.  
Újabb parkolók kialakítására csak a kórház kerítésének áthelyezése, a nemrégiben kiépített 
kerékpárút áthelyezése és a fasorok kivágása esetén van lehetőség, mert a jelenlegi állapot 
szerint még a párhuzamos beállású parkolók kialakításához sincs meg a szabvány szerinti 2,50 m 
sávszélesség az útburkolat és kerékpárút közötti területen.  
 
 Törőcsik Zoltán Képviselő Úr lakossági észrevételt továbbítva interpellált a Vásárhelyi 
út mellett lévő benzinkút mögötti terület elhanyagolt állapota miatt. 
Tekintettel arra, hogy legutóbbi képviselő-testületi ülésen jóváhagyott, a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 8/2008.(V.1.)Kt. rendelet előírásai szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan közterületről látható részén a városképet nem rontó állapot fenntartásáról gondoskodni, 
így az ingatlanok földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonosát felszólítottuk a fűkaszálás 
elvégzésére. Egyúttal figyelmeztettük az ingatlanok tulajdonosát arra is, hogy szabálysértést 
követ el, amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
 Móróné Tulipán Edit Képviselő Asszony szintén lakossági kérés alapján interpellált a 
Nádasdy utca végén, a vasúti átjáró melletti ingatlan telekhatárán lévő növényzet miatt, mert az 
akadályozza a járdán való közlekedést. 
A 8/2008.(V.1.) Kt. rendelet előírásai alapján felhívtuk az ingatlantulajdonos figyelmét arra, 
hogy a járda melletti növényzet nyesését végezze el, ellenkező esetben szabálysértést követ el, és 
szabálysértési bírság kiszabására nyílik lehetőség vele szemben. 
 

Horváth István Képviselő Úr a Csongrádi út melletti Fodor tanya, valamint a városba 
bevezető utak állapotával, és a Mentettréti úton bevezetett súlykorlátozással, fanyesedék 
elszállítással kapcsolatos interpellációkra adott választ nem fogadta el. 
Képviselő Úrral történt egyeztetés alapján az interpellációkra az alábbi választ adom:  
A Mentettréti úton lévő táblák meglétét ellenőriztük, hiányt nem tapasztaltunk. 
A DÉMÁSZ Zrt. megbízásából a közutak menti fák gallyazását végző vállalkozó figyelmét 
ismételten felhívjuk a fanyesedék elszállítására, és amennyiben felhívásunk eredménytelennek 
bizonyul, a DÉMÁSZ Zrt. vezetőségét fogjuk megkeresni a hiányosság megszűntetése 
érdekében. 
A bevezető utak, kerékpárutak padkáinak, rézsűinek kaszálását az önkormányzati tulajdonú utak 
esetében a Városellátó Intézmény végzi. A kaszálandó felület 74.080 m2, melynek jelenlegi rend 
szerinti, évi öt alkalommal - szükség szerűen - történő kaszálása 2.963 eFt-ba kerül. 
Az állami tulajdonban lévő 45-ös számú főút Szarvasi és Hódmezővásárhelyi úti szakaszainak, a 
4642 számú Fábiánsebestyéni út és a 4516 számú Nagytőkei út padka és rézsű kaszálása az 
Állami Közútkezelő Kht. feladata. A fenntartási kötelezettségre vonatkozó előírásokat tartalmazó 
6/1998.(III.11.)KHVM rendelettel kiadott országos közutak kezelési szabályzata szerint az 
útpadka esetében évi kettő alkalommal, a rézsű esetében évi egy alkalommal kell a kaszálást 
elvégeznie. Ettől az előírástól eltérően a Kht. Szentesi üzemmérnöksége évi három alkalommal 
végez kaszálást a fentebb említett útszakaszokon, mintegy 65.200 m2 felületen. 
Amennyiben az évi háromszori, illetve önkormányzati tulajdonú utak esetében ötszöri 
kaszáláson felül többletkaszálást igényel az önkormányzat, akkor ez a városi utak esetében 
alkalmanként 593 eFt, az állami tulajdonú utak esetében 522 eFt többletköltséggel terheli az 
önkormányzat költségvetését. 
A Csongrádi út menti Fodor tanya környékének állapota évek óta gondot jelent. Azonban a tanya 
udvarán sem közegészségügyi, sem állategészségügyi vagy tűzvédelmi szempontból nem találtak 
az illetékes hatóságok kifogásolni valót. A Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére az illetékes 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség eljárást 
indított az elmúlt év tavaszán, aminek eredményeképpen a lakott tanya udvaráról az ott 
felhalmozott nagymennyiségű építési törmeléket elszállították. Többszöri, ismételt 
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megkeresésünk ellenére sem kaptunk azonban választ a hatóságtól az eljárás további menetéről, 
aktuális állapotáról, így továbbra is igyekszünk a hatóságnál eljárni az ingatlan udvarán tárolt 
veszélyes hulladékok elszállíttatása érdekében. Intézkedési lehetőséget ad még a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen jóváhagyott, a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
8/2008.(V.1.) Kt. rendelet, amely szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan közterületről 
látható részén a városképet nem rontó állapot fenntartásáról gondoskodni, ellenkező esetben 
szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható.   
 
Kérem az interpellációkra tett intézkedések elfogadását. 
 
 
Szentes, 2008. május 9. 
 
 
                                                                                          Dr. Sztantics Csaba 

jegyző megbízásából: 
 

                                                                                                                              Czirok Jánosné  
                                            osztályvezető 
 


