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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 30. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációkra az alábbi válaszokat adom: 

 
Dongó László Képviselő Úr interpellációjában észrevételezte, hogy sokan megszegik a 

körforgalmak közlekedési szabályait, tapasztalatai szerint a lakosság jelentős része nem ismeri 
megfelelően a szabályokat. Kérte, hogy a médián keresztül a lakosság folyamatosan kapjon 
tájékoztatást ezekről a szabályokról. Javasolta, hogy a Rendőrkapitányság közlekedési osztálya 
hivatalos cikkben ismertesse a Szentesi Életben, Délvilágban, a helyi televízióban, hogyan kell 
ott közlekedni. 
Képviselő Úr észrevételeit és javaslatait továbbítottuk a Rendőrkapitányság felé. 

 
Kálmán János Képviselő Úr a 45-ös fő közlekedési út Kunszentmártoni úti szakaszán, 

a volt Esze Tamás laktanyánál érvényben lévő 40 km/óra sebességkorlátozást kifogásolta. 
Véleménye szerint a laktanyánál lévő útkanyar után fel kellene oldani a, mert a KRESZ előírása 
szerint a legközelebbi kereszteződésig kellene ezzel a sebességgel közlekedni. Kérte, jelezzük 
ezt az illetékes hatóságok felé. 
Képviselő Úr észrevételét megküldtük a Közútkezelő Kht., mint az állami tulajdonú út kezelője 
felé.  

Képviselő úr kérte a Bálint u. 8. számú ingatlan előtt a csapadékvíz elvezetésének 
megoldását.  
A fenékszintet kijelölő betonelemek ezen az árokszakaszon is elhelyezésre kerültek, az 
ingatlantulajdonosok azonban nem tették rendbe az ingatlanjaik előtti árokszakaszokat csakúgy, 
ahogy azt városszerte többfelé is látni lehet.  
Az önkormányzat ezt a feladatot közmunkaprogram keretében tervezi elvégezni, ez azonban a 
város teljes területén több évet is igénybe vesz, mivel az erre fordítható munkaerő nagysága 
erősen behatárolt. 
A Városellátó Intézmény vezetője, Varga Sándor Úr a 2009. március elején kezdődő közmunka 
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keretében tervezi megkezdi az árkok rendbetételét. 
 
      Hornyik László Képviselő Úr szóvá tette, hogy a csapadékvíz elvezető árkok 
rendbetétele során a kitermelt földet az útpadkára rakták ki, elszállításkor pedig a padka 
fűtakaróját is felszedték. Ennek következtében a Damjanich utcával párhuzamos keskeny 
utcákban az útpadkán parkoló autók felhordják a sarat a burkolatra, a padkán pedig mély 
nyomvályúk keletkeznek. Kérte, hogy a többi szűk utcához hasonlóan itt is készüljön 
kőzúzalékos nemesített útpadka. 
A nemesítet útpadka létesítésének költsége a Városellátó Intézmény kalkulációja szerint 1.080,-
Ft/m², így annak megvalósítására ez évben - fedezethiány miatt - előre láthatólag nem lesz mód.  
Az Intézmény azonban az érintet utcákban a jelentősebb, a közlekedés biztonságát is 
veszélyeztető sárfelhordásokat és padkarendezést folyamatosan megszünteti. 
 
      Dr. Demeter Attila Képviselő Úr a Tóth tanyai bekötőút és annak Gaál István utcai és 
Tiszavirág utcai kereszteződéseinek állapotát kifogásolta, és a DÉMÁSZ itteni munkájával 
kapcsolatos lakossági panaszokat továbbította. 
Az elektromos hálózat átépítését követően a Csongrádi úti csomópont és a bekötőút végleges 
helyreállítása még nem történt meg. A beruházó műszaki ellenőrének és a kivitelezőnek 
felhívtuk a figyelmét helyreállítási munkák mielőbbi elvégzésére, addig pedig az útburkolat 
sártól való letakarítására legalább a napi munkavégzés után.  

Képviselő Úr észrevételezte azt is, hogy választókörzete mély fekvésű, az útpadkák 
megsüllyedtek, az utak belecsúsztak a csapadékvíz-elvezető árkokba. Vélelmezte, hogy a 
jelenséget a megnövekedett gépjárműforgalom és annak rezgést keltő hatása okozta.  
A Városellátó Intézmény bevonásával az interpellációt követően az utcák állapotát a helyszínen 
felülvizsgáltuk, amelynek során a gépjárműforgalomra visszavezethető úthibát nem 
tapasztaltunk. 
 
     Sípos Antal Képviselő Úr interpellációjában Nagyhegy városrész szilárd burkolatú 
úthálózatának szennyvízhálózat építést követő padkarendezését. Javasolta, hogy azon utak 
esetében, ahol a közeljövőben nem várható útfelújítás, készüljön nemesített útpadka. 
Nemesített útpadka létesítésére 2009. évben várhatóan a nagyhegyi utak esetében sem kerülhet 
sor fedezet hiánya miatt. A földutak rendezését (grëderezését) azonban a Városellátó Intézmény 
az időjárás függvényében, legkésőbb április 30-ig elvégzi. 
 Képviselő Úr javasolta, hogy a Nagyhegyszéli út mentén lévő erdőt közmunkásokkal ki 
lehetne takaríttatni. 
A 2009. évi erdőgazdálkodói tervet elkészítettük, engedélyezése folyamatban van. A terv 
tartalmazza többek között a Nagyszéli úti erdő egészségügyi vágását (elszáradt fák kivágását). 
Ezen felül az ezévi közmunkaprogram keretén belül az erdő ritkán fásított részén aljnövényzet 
irtást tervezünk végeztetni. 
 

Móróné Tulipán Edit Képviselő Asszony közvilágítás fejlesztést kért Lapistó 
településrésznek a kiserdő menti, Kalász utca eleji részére. 
A Műszaki Osztály erre vonatkozóan a tervezői ajánlatokat megkéri és megtervezteti a 
hálózatbővítést a költségvetésben az „előre nem tervezett tervezési feladatok”-ra biztosított keret 
terhére. A költségek ismeretében kerülhet sor a fejlesztés megvalósításáról szóló testületi 
döntésre illetve a fejlesztés megvalósítására. 
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   Dr. Rébeli Szabó Tamás Képviselő Úr interpellációjában közvilágítás kiépítését 
javasolta a Vásárhelyi úton, az elkerülő út csatlakozásánál (a 45-ös  és 451-es jelű fő közlekedési 
utak torkolatánál), mert szürkületkor és az esti órákban nehézkes a csomópontban való 
közlekedés. 
A lehetséges műszaki és pénzügyi megoldás tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezünk a 
Magyar Közútkezelő Kht-val, melynek eredményéről tájékoztatni fogjuk Képviselő Urat. 

Képviselő Úr kezdeményezte, hogy a szintén ennek a csomópontnak a közelében lévő 
romos állapotú raktár tulajdonosát szólítsa fel a hivatal a városképet rontó építmény 
eltávolítására. 
Az elhanyagolt, városképet rontó építmény ügyében a Műszaki osztály eljárást indított, melynek 
keretében felszólítja az ingatlan tulajdonosát építmény elbontására. 

Képviselő Úr felhívta a figyelmet arra is, hogy a Csongrádi út Kiss Zsigmond utcai 
torkolatában újonnan készített burkolat nem megfelelő minőségű, ezért az Önkormányzat ne 
vegye azt át a kivitelezőtől. 
A kedvezőtlen időjárási viszonyok között készült útburkolat felülete valóban nem annyira zárt, 
mint a csatlakozó útszakaszé, amit már jeleztünk a közlekedési hatóság felé. A burkolat 
felülvizsgálatára a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében kerülhet majd sor, ezt azonban a 
még elhúzódó elektromos munkák és a még hátralévő járulékos munkák (járda, buszmegálló, 
kiszolgáló út építése) hátráltatják. Ha addig nem történik meg a burkolat javítása, az eljárás 
folyamán ismételten kérni fogjuk az interpellációban jelzett útszakasz burkolatának eredeti 
állapot szerinti helyreállítását. 
 
Ollai Istvánné Képviselő Asszony írásban beadott interpellációjában a Bereklapos 7-11. számú 
ingatlanok lakóinak kérését továbbította, amelyben szennyvízcsatorna, gázvezeték, út és járda 
építést kérnek az ingatlanjaik közművel való ellátásához, és megközelíthetőségének 
biztosításához. Az öt belterületi ingatlan megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út 
mintegy 300 méter hosszú szakaszát korábban önerőből az ingatlanok tulajdonosai 
téglatörmelékkel feltöltötték, amely azonban mára már tönkrement, erősen kikátyúsodott. 
A Képviselő Asszonnyal, és az általa képviselt ingatlantulajdonosokkal történt egyeztetés 
szerint elsődlegesen az út javítását kérik a lakók és Képviselő Asszony. A Városellátó 
Intézmény által készített előzetes költségbecslés alapján a meglévő téglatörmelékes út 
stabilizációja 10 cm vastag kőzúzalékkal, vagy mart aszfalt felhasználásával mintegy 1.200 eFt 
biztosítását igényli. A munkavégzésre költségvetési forrás biztosítása esetén kerülhet sor. Az út  
kátyúzással történő javítását nem javasoljuk, mert érdemi javulást az út műszaki állapotban nem 
lehet vele elérni. 
 
 Kérem az interpellációkra tett intézkedések és adott válaszok elfogadását. 
 
 

Szentes, 2009. február 9. 
   

Dr. Sztantics Csaba 
 jegyző megbízásából: 

 
 

Czirok Jánosné 
osztályvezető 


