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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
     

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 16-án 
megtartott ülésén elhangzott, illetve írásban benyújtott interpellációkra az alábbi válaszokat 
adom: 
 

Ollai Istvánné Képviselő Asszony interpellációjában kifogásolta, hogy az 
áramszolgáltató helyi ügyfélszolgálati irodájánál megszűntették a mérőállás-gyűjtő ládát, 
amelyik lehetőséget adott a villanyóra állások lakossági leadására. Kérte, hogy maradjon meg 
a láda az irodánál, illetve emlékeztetett arra, hogy korábbi tervek szerint a Kossuth téren lett 
volna erre lehetőség. 
Képviselő asszony észrevételét továbbítottuk az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati osztálya 
felé. Az e-mail-ben érkezett választ mellékletként csatoltuk az interpellációs válasz mellé. 
 

Szabó Zoltán Ferenc Képviselő Úr a kutyamenhely előtt húzódó dűlőúttal 
kapcsolatosan interpellált, jelezve, hogy lakossági észrevétel szerint a dűlőutat nagy 
teherautók „szétvágják”, járhatatlanná teszik.  
A dűlőút vízelvezetése nem megoldott, ennek következtében csapadékos időjárás idején az ott 
közlekedő mezőgazdasági járművek a stabilizált földutat felvágják, nehezen járhatóvá teszik. 
A Városellátó Intézmény igyekszik az utat megfelelő állapotban tartani, azonban a helyzet 
végleges rendezése csak a csapadékvíz-elvezetés megoldásával egyidejűleg lehetséges.  
 

Horváth István Képviselő Úr interpellációjában lakossági bejelentést továbbítva 
jelezte, hogy a Nagyhegyen többször is előfordult, hogy a mentők nem találták meg a helyet, 
ahová hívták őket. Véleménye szerint együttműködésre és segédlet adására lenne szükség a 
mentők részére, hogy ilyen probléma ne merüljön fel. 
Mindez ideig nem tudtunk ilyen típusú problémáról, azonban az interpelláció nyomán 
felvettük a kapcsolatot a Mentőszolgálat vezetőjével annak tisztázása érdekében, hogy a 
Polgármesteri Hivatal milyen konkrét adatok szolgáltatásával tudja segíteni a mentők 
tájékozódását. Ennek meghatározása után minden rendelkezésünkre álló módon segíteni 
fogjuk a mentősöket abban, hogy a riasztás helyszínét minél egyszerűbben, rövid idő alatt 
elérhessék.  
 



 2

Képviselő Úr jelezte azt is, hogy a Szarvasi úti kerékpárút és a Kikelet utca 
csatlakozásánál a közvilágítás nem megfelelő, emiatt véleménye szerint balesetveszélyes itt a 
közlekedés. 
A Szarvasi úton az úttal párhuzamosan fut a kerékpár út. A kerékpár út és a telekhatárvonal 
között található a közvilágítást szolgáló 36 W-os, kompakt fénycsöves, ALTRA típusú 
lámpasor. Ennek egyik lámpája található a Kikelet utcai utcatorkolat ÉK-i sarkán. A 
lámpaoszloptól mintegy 1,20 m-re a kerékpárút felé, kb. hat méter magasságú csavarfűz 
található, amely a lámpa fényét meglehetősen leárnyékolja még téli időszakban is. A fa a 
kilátást is akadályozza, ezért javasoljuk annak eltávolítását. 
Amennyiben ez sem hoz lényeges javulást a csomópont megvilágítását illetően, lehetőség van 
arra is, hogy az oszlopra a meglévő 36 W-os lámpatest helyett 70W-os nátriumos lámpatest 
kerüljön felszerelésre. Ennek költsége mintegy 150e Ft. 

 
Sípos Antal Képviselő Úr már korábban is kérte a Nagyhegyi városrész utcáinak és 

házszámtábláinak kihelyezését. Interpellációja szerint erre akkor azt a választ kapta, hogy a 
város rendezési terveinek elfogadása után a munkát a műszaki osztály el fogja végeztetni. 
A hiányzó utcanév és házszámtáblák beszerzésének költsége mintegy egymillió forint. A 
forrás biztosítása esetén a munkát a Városellátó Intézmény elvégzi.  
 

Képviselő Úr interpellációval élt a Külsőecser telpülésrészhez vezető út rossz állapota 
miatt is, ami az ott élő, libatartással foglalkozó család takarmányszállítását akadályozza. 
Képviselő Úrral történt egyeztetés alapján megállapítottuk, hogy a jelzett út a Szarvasi út és a 
Fábiánsebestyént Eperjessel összekötő út között húzódó 4402 jelű közút, amely állami 
tulajdonban, és a Magyar Közút Zrt. kezelésében van. Mindezek miatt Képviselő Úr 
interpellációját továbbítottuk az illetékesek felé. A válaszról értesíteni fogjuk Képviselő Urat. 
 

Kérem az interpellációkra adott válaszok és tett intézkedések elfogadását. 
 
   

Szentes, 2012. január 09.  
 
 
          dr. Sztantics Csaba jegyző 
                                                                                                            felhatalmazása alapján: 
 
 

     Czirok Jánosné  
        osztályvezető       






