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1. (Név) Mikor tesznek végre valamit Jamina egyes utcáin pl. Tompa utca
Békéscsaba szennyvízberuházását követően sor kerülhet a Tompa utca felújítására. Az út  

felújítási tervei elkészültek.

2.  (lakó)  Már  több  fórumon  és  megkeresésen  többek  között  a  jegyzőnél  is 
bejelentettük  a  4-es  Honvéd  utcai  lőtéren  áldatlan  állapot  hogy  este  6  után  és 
hétvégén sem tudunk pihenni az állandó lövöldözéstől mikor lesz már nyugalmunk?
A  Békéscsaba,  4-es  Honvéd  u.  1.  szám  alatt  lévő  lőtér  1949-ben  alakult.  Azóta  

tevékenységét  folyamatosan  folytatja  és  rendelkezik  a  működéséhez  szükséges 

engedélyekkel, valamint zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök által kibocsátott akusztikai  

szakvéleménnyel.

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 191. § (1) bekezdése rögzíti,  

hogy akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül  

kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Ugyanezen  szakasz  (3)  bekezdése  kiemeli,  hogy  a  jegyző  az  eredeti  birtokállapotot  

helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az aki  

birtokvédelemért  folyamodott  nem  jogosult  a  birtoklásra,  illetőleg  birtoklásának 

megzavarását tűrni volt köteles.

A  Ptk.  192.  §  (2)  bekezdése  úgy  szól,  hogy  a  birtokos  az  eredeti  birtokállapot  

helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól  

kérheti.  A  birtokos  közvetlenül  a  bírósághoz  fordulhat  akkor  is,  ha  az  ügyben  a  

birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A felhívott  jogszabályi  rendelkezések alapján a lakókörnyezetben élők birtokvédelemért  

folyamodhatnak.  Azt  ugyanakkor,  hogy  a  birtokvédelem  nyújtása  a  bíróság,  avagy  a  

jegyző hatáskörébe tartozó-e, az dönti el, hogy a sportlőtér által folyamatosan kibocsátott  

zaj kezdete milyen időpontra esik. Amennyiben ugyanis egy éven túli a lőtér által okozott,  

a lakókörnyezetben élők pihenését zavaró magatartás, akkor bírósághoz indokolt fordulni.  

Szükséges  azonban  hangsúlyozni,  hogy  a  lőtér  a  megfelelő  engedélyek  birtokában  

üzemel.  Mindez  azt  jelenti,  hogy  az  üzemeléshez  joga  van.  Ebben  az  esetben  a  
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pihenéshez való jog és az üzemeltetéshez való jog olyan összemérése az eljárás tárgya,  

amely csak és kizárólag bíróság előtt vizsgálható. 

3. (Lajos) Mikor indul végre Békéscsaba csatornázása,vagy talán elfogyott a pénz?
Ha a Tisztelt kérdező arra gondol, hogy a konkrét kivitelezési munkálatok mikor indulnak,  

akkor a válaszunk, hogy 2010. tavaszán kezdődnek meg a csatornahálózat-fejlesztéssel  

kapcsolatos  kivitelezési  munkálatok.  Az  előkészítő  munkálatok,  a  kivitelezők  és  a  

kivitelezőket  ellenőrző  „mérnök”  kiválasztása  jelenleg  is  folyik  közbeszerzési  eljárás  

keretében.  A  pénz  nem  fogyott  el,  az  elnyert  támogatás  kifizetéséhez  szigorú  

szabályozások  tartoznak,  azt  csak  a  „Békéscsaba  Megyei  Jogú  Város  

szennyvíztisztításának  és  csatornahálózatának  fejlesztése”című  projekt  Támogatási  

Szerződésében előírt módon és a tárgyi projektre vonatkozóan lehet elkölteni és azt is  

szigorúan ellenőrzött módon.

4. (Barneválosok) Kedves Vantara úr! Mi újság az igéretével, amit a barnevál előtti 
koporsós tüntetésen tett?
Ha visszaemlékszik a kedves kérdező, az ígéret úgy hangzott el, hogy a polgári kormány 

sikere esetén van újraindítási forgatókönyv.  Ma folynak bíztató tárgyalások egy befektetői  

csoporttal, ha lesz konkrétum, tájékoztatjuk a közvéleményt.  Egyébként érdekes, hogy 

azoktól  kapjuk a „legjobb” ötleteket, akik tevékenyen részt vettek a lezüllesztésben, és 

egyéb bezárásokban. Figyelmébe ajánlom a kedves kérdezőnek az 1093/2004. (IX.29.)  

Kormányhatározatot, amelyet meghoztak, csak a végrehajtás maradt el.

5.  (Dromedal)  Üdvözlöm!  Polgármester  úr  eltűntek  az  iskolák  elől  reggelenként 
szolgálatot  teljesítő  rendőrök.  Szerintem  ezért  érdemes  adót  fizetnünk!  Mikor 
kerülnek ismét vissza!?
A szeptemberi iskolakezdésre egy hónapos akciót hirdetett a rendőrség amelyet a média  

is leközölt.

6. (Zelma) Tisztelt  Polgármester  úr!  Tesznek-e valamit  az ellen,  hogy a fiatalkorú 

2



Vantara Gyula válaszol
www.vantara.hu

gyerekek ne lézengjenek szombatonként az utcákon és ne rongáljanak mindent? 
Persze  gondolom  erre  a  megoldás  biztos,  hogy  a  rendőrséggel  és  persze  a 
szülőkkel együtt lehetne megoldani, de szerintem már az is nagy változást jelentene 
ha több szórakozó helyen nem engednék be és nem szolgálnák ki őket alkoholos 
itallal, mint pl.: Narancs, és vagy razzia, vagy büntetések vagy bármi mással lehetne 
e és akarják e egyáltalán ezt szabályozni illetve változtatni ezen, hisz mi sem kellő 
bizonyíték,  mint  a  buliképeket  megnézni,  vagy  csak  hétvégén  tenni  egy  sétát  a 
sétálón.
A fiatalkorúak  alkoholfogyasztása  komoly  családi,  iskolai,  társadalmi,  önértékelési  és 

egyéb problémákat  okozhat,  illetve ezek válthatják ki  az alkohol-  és a drogfogyasztás 

kialakulását.  Ennek tudatában, valamint a 2005-ben végzett békéscsabai Ifjúságkutatás  

ide vonatkozó adatainak ismeretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  

számos  iskolán  kívüli,  szervezett  foglalkozást,  kulturális-,  sporttevékenységet  támogat 

vagy szervez intézményei, civil szervezetek bevonásával, a Polgármesteri Hivatal illetékes  

osztályának közreműködésével. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Drogstratégiája, Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 

több  ponton,  megjelölt  intézkedésében  érinti  a  problémát.  Ezek  a  dokumentumok 

letölthetők a városi honlapon.

Az alkohol és kábítószerfogyasztás elleni, azt megelőző programok koordinációját 2001 

óta  városi  szinten  a  Békéscsabai  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum (KEF)  látja  el.  Az  

önkormányzat  által  létrehozott  szervezet  az  ifjúsági  feladatokra  fordítható  

pénzeszközökből  évről-évre  támogatásban  részesül.  A  Fórum,  illetve  tagszervezetei  

számos  –  az  ifjúsági  korosztály  alkohol-  és  drogfogyasztásának  megelőzését,  a 

kábítószer-probléma kezelését célzó – programot szerveznek. 2008-ban rendezvényeikkel  

6800 fiatalt értek el.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági,  

Oktatási és Sport Bizottsága 2008-ban két pályázat benyújtását támogatta a Szociális és  

Munkaügyi Minisztérium felhívására a prevenció területén, melyben az alkoholfogyasztás  

problémájának  csökkentésére  irányuló  programelemek  is  szerepeltek.  Mindkettő  

támogatásban  részesült.  2009-ben  szintén  két  pályázat  került  benyújtásra,  amely  

összesen 3 millió forint támogatást eredményezett.

Részben a diszkók, kocsmák világával szembeni alternatív szabadidő-eltöltést szolgálja  

az  Éjszakai  foci,  asztalitenisz  program,  melyet  városi  támogatással  valósít  meg  a  

Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület az Erzsébethelyi Általános Iskolában.
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A KEF tagszervezetei a Garabonciás Napok idején fokozattan jelen vannak, igyekeznek 

információkkal,  programokkal  felhívni  a  figyelmet  a  drog-,  alkoholfogyasztás  pusztító  

hatásaira. Ebben az évben egy etikai szabályzat került kibocsátásra a szervező Csabai  

Garabonciás Alapítvány részéről, mely többek közt részletesen szabályozza a rendezvény  

hivatalos helyszíneit, felelőseit, tiltja a drog- és alkoholfogyasztást. A szervezők írásban  

fordultak kéréssel a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Fogyasztóvédelmi Felügyelet  

felé az aktívabb ellenőrzések, utca és szórakozóhelyi jelenlét elérése érdekében. 

A fiatalok proaktív életstílusának kialakítását, alternatív szabadidő eltöltési lehetőségét is  

szolgálja  a  városi  szabadtéri  sportlétesítmények  és  az  extrémsport  pálya  fejlesztése,  

valamint  ifjúsági  parkok  létrehozása,  melynek  koncepcióját  2007-ben  fogadta  el  

Békéscsaba  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  és  ütemezetten,  2008-2012  között  

valósul meg az összesen 72 millió forintos beruházás.

7. (Kovács Béla) Gyusz! Nem szégyeled magad a múltrendszer gyalázása miatt?
?????

8.  (Farkas  Gyula)  Tisztelt  Polgármester  Úr  !  Békéscsaba  városa  mikor  fogja 
támogatni a kis és közép vállalkozókat. Konkrétan mikor fogják támogatni az ipari 
parkba  betelepülőket  kedvezményes  telek  biztosításával,  úgyanis  a  jelenlegi 
3700Ft+  áfa  telekár,  valamint  a  közüzemi  hozzájárulások  költsége  csak  a  nagy 
vállalkozóknak  kedvez!  Miért  nem  adnak  munkahely  teremtéshez  kedvező  árú 
telkeket  ,  netalán  halasztott  fizetésű  megoldást.  Az  inkubátor  ház  kong  az 
ürességtől, a város tele van kiadó üzletekkel, az árak csökkennek, a vállalkozások 
nem tudnak indulni mert pont a kezdwti nehézségeket nem tudják áthidalni.Hanó Úr 
mielőtt alpolgi lett ezeket a dolgokat zászlajára tűzte, sajnos azóta Ő is elfelejtette,
Békéscsaba város lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja a helyi vállalkozásokat,  

kiemelten a mikro,- kis- és közepeseket. Az Almáskerti Ipari Park 2001-es elkészültéhez  

kisebb részben hozzájárult kormányzati támogatás, ezért a telkek vételára 2000-2500 Ft  

volt  a  kisvállalkozók  részére,  amiből  a  telekár  1000,  a  közművesítés  1000-1500 Ft-ot  

képviselt. A nagyobb vállalkozások a 44-es út mentén lévő telkeikért 3-4000 Ft/m²-es árat  

fizettek. Mivel a kisebb telkek 2007 évben elfogytak, ezért - sajnos pályázati támogatás  

nélkül - kizárólag saját erőből egy új feltáró utat és teljes infrastruktúrát építettünk ki az 
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Ipari park megmaradt nagyobb telkén, hogy a kisvállalkozásoknak megfelelő, legkisebb  

engedélyezett 3000 m²-es telkeket tudjunk biztosítani. A telkekre bevezetésre került a gáz 

és  az  áram  és  minden  közmű  megtatálható  a  telkek  előtt.  A  közműfejlesztési  

hozzájárulásokat  a  közüzemi  szolgáltatók  maguk  szedik  be  a  jelenleg  érvényes 

jogszabályok alapján az igényelt kapacitások mértékében, erre ráhatásunk nincsen.

A beruházás költsége nettó 41 millió Ft volt. A teljes értékesíthető terület 12.147 m², azaz 

m²-enként kb. 3400 Ft-ot költöttünk erre a területre, amiből látszik, hogy nem több mint  

300 Ft/m² marad a 3700 Ft-os telek vételárból a beruházónak a költségei levonása után,  

ami  nagyon  szerény  fedezet  a  további  értékesítési  és  üzemeltetési  költségeinek 

fedezésére. Jelenleg 2 db 3000 m²-es és 1 db 6000 m²-es telek vár új vállalkozásokra. Az 

önkormányzat  több  esetben  is  adott  12  hónapos  fizetési  haladékot  az  itteni  

telekvásárlóknak, ami megfelelő biztosítékok mellett most is kérhető.

Az Inkubátorházunk 5300 m²-es  bérbeadható  területével  az ország legnagyobbika.  Az 

intézmény az 1994-es indulása óta a gazdasági válság 2008-as év végi elkövetkeztéig  

szinte végig teljes kihasználtsággal üzemelt. Jelenleg mintegy 1000 m² kiadatlan terület  

van az inkubátorban, ami nem éri el a 20 %-ot. A válság hatásai sajnos minden szférát  

érintenek, de az Inkubátorház a megfelelő költségcsökkentő megoldásokat megtalálva - a  

bérlők terheit is csökkenti lehetőségei szerint - eredményesen működik most is.

Az  elmúlt  és  a  jelen  gazdasági  évben  Békéscsaba  város  jelentős  segítséget  nyújt  

kifejezetten  a  kisebb,  helyi  mikro-  és  kisvállalkozások  részére  pályázati  úton,  saját  

költségvetéséből, a foglalkoztatás és beruházások támogatására. Az eddigi  3 pályázati  

ciklusban  60  millió  Ft-ot  biztosított  a  város  vissza  nem  térítendő  támogatásként  a  

pályázóknak, amire közel 140 vállalkozás jelentkezett összesen és túlnyomó többségük 

támogatásban  részesül.  Ezzel  a  programmal  városunk  országos  szinten  is  a  

vállalkozásokat kiemelten támogató önkormányzatok körébe tartozik.

A felsoroltakon kívül, a helyi iparűzési adófizetés alól is mentesítjük 2009. január elsejétől  

az 1 millió forint alatti árbevétellel rendelkezőket.

9. (Lajos) Tisztelt Polgármester Úr! A Repülőhíd fapallós szakaszai szárazon, jég -és 
hómentesen  is  rendkívül  balesetveszélyesek  (kiálló  szegek,  hatalmas  hézagok, 
mozgó pallók  amik vizesen még csúsznak is).  Mi  lesz majd,  ha jön a rossz idő. 
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Nagyon sokan használják, valamit kellene vele csinálni.
A  Repülőhíd  fapalló  szakaszainak  karbantartása  valamint  a  téli  időben  a  síkosság 

mentesítés a MÁV feladata, jelzéssel éltünk feléjük 2009.10.12-én. Murony- Békéscsaba-  

Lökösháza pálya felújítási szakasszal egy időben átépítésre kerül a híd.

10.  (Jamina)  Tisztelt  Polgármester  úr!  Ha  már  egyirányúsították  az  Orosházi  úti 
felüljáró  Erzsébethely  felőli  feljáróját,  -  amellyel  legalább  3  (Mikszáth,  Reviczky, 
Ludvigh) utca lakóit a Táncsics utca felé történő kerülését kényszerítik -, látva ezt az 
értelmetlen 20 méteres egyirányúsítást, mikor fogják megszüntetni vagy a Táncsics 
utat  kiszélesíteni,  hogy  egymás  mellett  két  autó  elférjen?  Mikorra  várható 
intézkedés ezen áldatlan állapot megszüntetése érdekében?             A Murony – 

Békéscsaba - Lökösháza vasútvonal 160 km-es átépítéssel kapcsolatban átépítésre kerül  

a Erzsébethelyi felüljáró valamint a Gyár utcai körforgalom. Az átépítés után a forgalmi  

rend  is  megváltozik  a  környező  utcákban.  A  kapott  tájékoztatás  alapján  Nemzeti  

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2010-2011-es kezdéssel tudja a beruházást megkezdeni, ami  

várhatóan 2013-ig elkészül. A jelzett utcák forgalmának problémáit a forgalom tervezésnél  

figyelembe vették.

11.  (Csabai  Levente)  Tisztelt  Polgármester  Úr.  Mikor  lesz  Békéscsabán  szociális 
bolt? A szocialista képviselők, akik mint tudjuk igen "érzékenyek" szociálisan, ezer 
apró trükkel akarják ellehetetleníteni a szociálisbolt nyitását Ez derült ki a legutóbbi 
közgyűlésen.  Minden  olyan  Fideszes  beterjesztést  el  akarnak  taposni,  amik  a 
városunk  érdekeit  szolgálnák.  Hetven  évig  bitorolták  ezt  a  várost  most  elvárják 
Önöktől, hogy ezt a irtózatos lemaradását Békéscsabának négy év alatt pótolják be 
úgy,  hogy a  szocialista  kormány milliárdokat  von  el  az  önkormányzatoktól  és  a 
csókosaiknak százmilliókat fizet ki. Hogyan tudnak ilyen körülmények között érdemi 
munkát végezni?
A szociális bolt  kialakításával kapcsolatban szeptember született közgyűlési  döntés. Az 

önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó helyi rendeletet az októberi ülésén 

tárgyalta a testület. A szociális boltban természetesen nem csak a segélyben részesülő  

lakosok vásárolhatnak majd.  A bolt  megnyitására reményeink szerint  ez év végén sor  

kerülhet.
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A kérdés második felével kapcsolatban annyi a megjegyezni való, hogy rombolni, zavart  

kelteni mindig könnyebb, mint építeni.

12.  (Figyelő)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Miért  nem  utasítja  rendre  Tóth  Károly 
szocialista képviselőt, aki minden alkalommal el karja lehetetleníteni a közgyűlést, 
gonosz,  kötekedő  kérdéseivel.  A  képviselő  úr  rendszerint  nem  várja  meg  a 
kérdéséire adott válaszokat, hanem cinikus vigyorral a terem közepén viháncolva 
távozik cigarettázni. Mi lenne, ha valamennyi képviselő ilyen magatartást tanúsítana, 
mint Tóth Úr.
„A stílus maga az ember.”

13.  (Szemenyei  Sándor)  Tisztelt  Polgármester  Úr!A  volt  Körös  Hotel  sorsáról 
érdeklődöm.Meddig  marad  még  a  jelenlegi/gazdátlan/  állapotában  e  városképet 
csúfító épület? Az Ifjúsági Ház és környéke fejlesztési tervének miért nem szerves 
része, a Körös Hotel rendbe tétele? Miért nem lehet végre megnyugtató/ végleges 
döntést hozni ebben a kérdésben?
A jogi út hosszú, rögös és eredménytelen volt. Új megoldásban gondolkodunk.

14. (Bolyongó) Tisztelt Polgármester úr! Mikor hajlandók intézkedni a 100-as ABC és 
UNIVERZÁL Áruház előtti áldatlan állapotok felszámolására? Az áruház előtti padok 
mocskosak, tele vannak szeméttel és részegen alvó és táborozó hajléktalanokkal. A 
város  központjában,  ahol  majdnem  minden  látogató  megfordul,  igen  rossz 
benyomást szerez városunkról.
Az Andrássy úton a 100-as ABC körüli  közterületen az út, a zöldterület és a vízfelület  

takarítását  elvégzi  a  megbízott  vállalkozó,  a  hajléktalanok  által  okozott  károk 

megszüntetése  és  a  szétszórt  szemét  összegyűjtése  rendszeresen  megtörténik.  A 

hajléktalanokkal szemben a közterület-felügyelők jogosultak eljárni, akik felé továbbítjuk  

az észrevételt. Az  érintett rész átépítésre kerül, reméljük a gondok is eltűnnek.

15. (Békéscsabai) Tisztelt polgármester úr? Olyan hírek terjednek a városban hogy a 
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Francia tulajdonos meg akarja szüntetni a hűtőházat és helyi termelők nem tudják 
ott elhelyezni termékeiket. Igazak-e a hírek? Ha igen mit tud tenni a város vezetése a 
hűtőház bezárása ellen?
Hivatalos választ a város még nem kapott, érdeklődtünk, várjuk a választ.

16.  (K.  Kovács)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  A  MSZP-SZDSZ  kormány  elveszi  az 
önkormányzatoktól  a  pénzt,  hogyan  érinti  Békéscsabát  ez  a  pénz  kivonás.  Fent 
tudják  e  tartani  az  iskolákat,  óvodákat,  kórházat  üzemeltetni,  tudnak  e  járdákat 
építeni  munkahelyeket  létrehozni,  kisvállalkozókat  támogatni  ilyen  pénz 
elvonásoknál
Az önkormányzatok gazdálkodását – így Békéscsabáét is -  már ez évben hátrányosan  

érintette 2009. július 1-jétől az 5 %-os ÁFA kulcs emelése, amely évi körülbelül 300 millió  

forintos többletkiadást jelent számunkra, melyet a központi költségvetés nem térít meg. A 

2010. évi költségvetésről még tárgyal az Országgyűlés. Az önkormányzati forráskivonás a  

központi támogatások tekintetében várhatóan 5-10 % lesz, amely szintén több 100 millió  

forint  bevételcsökkenést  jelenthet  Békéscsaba  számára.  Mindennek  következtében  a 

2010. évi önkormányzati költségvetésben Békéscsabán is érvényesítenünk kell bizonyos  

takarékossági intézkedéseket, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy kötelező 

feladatainkat folyamatosan el tudjuk látni (oktatás, egészségügy, kommunális működtetés,  

stb.).  További problémát jelent a kötelező feladatellátáson túlmenően az, hogy a város 

fejlődése  érdekében  fontos  beruházások,  felújítások,  a  pályázatok  előkészítése,  

tervezése,  az  önerő  biztosítása  csak  külső  források  (hitel,  kötvény)  bevonásával  

valósítható  meg.  Összességében  elmondható,  hogy  Békéscsaba  a  költségvetési  

lehetőségei függvényében igyekszik eleget tenni számtalan feladatának.

17.  (K.  Kovács)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  A  MSZP-SZDSZ  kormány  elveszi  az 
önkormányzatoktól  a  pénzt,  hogyan  érinti  Békéscsabát  ez  a  pénz  kivonás.  Fent 
tudják  e  tartani  az  iskolákat,  óvodákat,  kórházat  üzemeltetni,  tudnak  e  járdákat 
építeni  munkahelyeket  létrehozni,  kisvállalkozókat  támogatni  ilyen  pénz 
elvonásoknál
Lásd a 16-os kérdés.
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18. (Anonim) Tisztelt  Polgármester Úr! Az lenne a kérdésem, hogy hol és milyen 
formában  lehet  az  Univerzál  Áruházhoz  tervezett  parkolóház  kivitelezése  ellen 
tiltakozni? Válaszát előre is köszönöm!   
A belvárossal foglalkozó lakossági fórumokon, írásban, nálam.

19. (Ősz) Tisztelt Polgármester Úr! A csatornázásra nyer pénz még mindig meg van? 
Annyi amennyit nyert a város?
A támogatás  összege  a  projekt  becsült  költsége  volt.  A támogatást  az adott  műszaki  

tartalom megvalósításához kaptuk nem pedig fix összegű támogatásként. A támogatást  

csak az elfogadott műszaki tartalom megvalósításához használhatjuk fel, és azt szigorúan  

ellenőrzik.  Amennyiben  a  közbeszerzési  eljárások  folyamán  a  becsült  költségeknél  

alacsonyabb  árakkal  nyerik  meg  a  munkálatok  elvégzésének  lehetőségét,  akkor  a 

támogatás összege is csökkentésre kerül. Ha viszont többe kerülne, akkor a különbözetet  

az Önkormányzatnak kellene állnia. Tehát ez azt jelenti, hogy maximum annyi támogatás  

áll rendelkezésre a munkálatok elvégzéséhez, mint amennyit megnyertünk. Azt, hogy ez  

most mennyi, nem tudjuk meghatározni, mert a közbeszerzési eljárások egyikében sem 

történt még eredményhirdetés.

20. (Hp) Mi lesz a Barneváli dolgozók fizetetlen szabadságukkal? Se pénz,se posztó!
Ha visszaemlékszik a kedves kérdező, az ígéret úgy hangzott el, hogy a polgári kormány 

sikere esetén van újraindítási forgatókönyv.  Ma folynak bíztató tárgyalások egy befektetői  

csoporttal, ha lesz konkrétum, tájékoztatjuk a közvéleményt.  Egyébként érdekes, hogy  

azoktól  kapjuk a „legjobb” ötleteket, akik tevékenyen részt vettek a lezüllesztésben, és 

egyéb bezárásokban. Figyelmébe ajánlom a kedves kérdezőnek az 1093/2004. (IX.29.)  

Kormányhatározatot, amelyet meghoztak, csak a végrehajtás maradt el.

21.  (Vasútállomás  közelében  lakók)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Azt  szeretném 
megkérdezni,  hogy mi  szükség van  arra,  hogy a  vontató  dízel  mozdonyok éjjel-
nappal beindítva legyenek, akkor is, amikor nem történik velük munkavégzés? Az 
állandó,  szinte  véget  nem érő,  monoton alacsonyfrekvenciás alapjáraton történő 
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mormolásuk,  noha  nem  éri  el  a  meghatározott  zajszintet,  de  jelentős 
zajszennyezést, és ezáltal egészségügyi problémákat okoz. Érthetetlen, miért nem 
csak  akkor  van  beindítva,  amikor  dolgoznak  vele,  sokszor  teljes  éjszakákon 
keresztül alapjáraton hagyják és nem történik velük munkavégzés. Főleg a válságos 
időkben mi szükség van arra, hogy a közpénzből vásárolt  gázolajat  feleslegesen 
elégessék?
Kérdését továbbítottuk a MÁV illetékesének, a választ nyilvánosságra hozzuk.

22.  (4-es  Honvéd  utcai  lakó)  Tisztelt  polgármester  úr!  A  2.-dik  hozzászólóhoz 
csatlakoznék én is mert egy éve elviselhetetlen a lőtér én már 15 éve lakom itt de 
egy ideje nem lehet a lövések zajától hétvégén és munkaszüneti napon sem pihenni 
én is aláírtam azt a nyilatkozatot hogy korlátozzák vagy szüntessék meg az állandó 
lövöldözést,csak azt nem értem hogy hogyan kaphatott egyáltalán engedélyt lakott 
területen belül lakó pihenő övezetben mert a zaj már néha elviselhetetlen arról nem 
is beszélve hogy már több szomszédom is panaszkodott hogy sörétek hullanak a 
kertbe  és  kopog  a  cserépen.n  Nem  tudom  hogy  miért  engedélyezi  ezt  az 
önkormányzat  vagy  a  hatóság.  A  lakók  és  a  szomszédok  beleegyezése  nem 
szükséges hogy egy lőtér megkapja az üzemelési engedélyt?
A  Békéscsaba,  4-es  Honvéd  u.  1.  szám  alatt  lévő  lőtér  1949-ben  alakult.  Azóta  

tevékenységét  folyamatosan  folytatja  és  rendelkezik  a  működéséhez  szükséges 

engedélyekkel, valamint zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök által kibocsátott akusztikai  

szakvéleménnyel.

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 191. § (1) bekezdése rögzíti,  

hogy akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül  

kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. 

Ugyanezen  szakasz  (3)  bekezdése  kiemeli,  hogy  a  jegyző  az  eredeti  birtokállapotot  

helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az aki  

birtokvédelemért  folyamodott  nem  jogosult  a  birtoklásra,  illetőleg  birtoklásának 

megzavarását tűrni volt köteles. 

A  Ptk.  192.  §  (2)  bekezdése  úgy  szól,  hogy  a  birtokos  az  eredeti  birtokállapot  
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helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól  

kérheti.  A  birtokos  közvetlenül  a  bírósághoz  fordulhat  akkor  is,  ha  az  ügyben  a  

birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A felhívott  jogszabályi  rendelkezések alapján a lakókörnyezetben élők birtokvédelemért  

folyamodhatnak.  Azt  ugyanakkor,  hogy  a  birtokvédelem  nyújtása  a  bíróság,  avagy  a  

jegyző hatáskörébe tartozó-e, az dönti el, hogy a sportlőtér által folyamatosan kibocsátott  

zaj kezdete milyen időpontra esik. Amennyiben ugyanis egy éven túli a lőtér által okozott,  

a lakókörnyezetben élők pihenését zavaró magatartás, akkor bírósághoz indokolt fordulni.  

Szükséges  azonban  hangsúlyozni,  hogy  a  lőtér  a  megfelelő  engedélyek  birtokában  

üzemel.  Mindez  azt  jelenti,  hogy  az  üzemeléshez  joga  van.  Ebben  az  esetben  a  

pihenéshez való jog és az üzemeltetéshez való jog olyan összemérése az eljárás tárgya,  

amely csak és kizárólag bíróság előtt vizsgálható.

23. (Zsné) Az 5-ös busz most 4.55 indul amivel lehetetlenség elérni pl. a Szegedre 
induló  busz  5.25-ös  indulását.  Én  bár  fiatal  vagyok,  de  egy idősebb  beteg  nem 
képes szaladni. Legalább 10 perccel előbbre tehetnék az indulást, mert taxira nem 
mindenkinek  futja,  főleg  ha  orvosi  kezelés  céljából  utazik  s  időre  kell  mennie? 
Valamikor 4.40 volt az indulás így az első vonat és távolsági busz elérhető volt? A 
Volán van értünk? Vagy mi a Volánért?
A helyi  autóbusz  menetrend  felülvizsgálata  napirenden  van.  A  felülvizsgálat  során  a  

szolgáltató minden olyan lakossági észrevételt igyekszik orvosolni, mely nem jelent többlet  

futásteljesítményt, így többlet költséget sem. Jelen észrevételt továbbítjuk a Körös Volán  

Zrt. illetékesei felé, hogy a 2009. december 13-ával bevezetésre kerülő új menetrendben 

lehetőség szerint módosítsák az indulás időpontját.

A  2009.  április  1-jei  hatállyal  bevezetett  új  menetrendhez  kapcsolódó  lakossági  

észrevételek figyelembevételével 2009. november 19-i közgyűlésre előterjesztés készült  

az érvényben lévő helyi autóbusz menetrend módosítására vonatkozóan. Amennyiben a  

Közgyűlés a beterjesztett módosításokat elfogadja, úgy 2009. december 13-tól módosított  

menetrend kerül bevezetésre. A módosítás során az 5-ös járat az alábbi viszonylatban 

lesz érintett:

Mezőmegyerről naponta 4:55-kor induló járat 4:45-kor fog indulni
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Mezőmegyerről naponta 5:55-kor induló járat 5:35-kor fog indulni

Mezőmegyerről munkanap 13:55-kor induló járat 14:00-kor fog indulni

Autóbusz pályaudvarról naponta 5:15-kor induló járat 5:10-kor fog indulni

Autóbusz pályaudvarról munkanap 5:15-kor induló járat 5:10-kor fog indulni

24. (UHVT) Mint közlekedési szakember és polgármester mikor terjeszt elő egy helyi 
normát  a  sétáló  rendezésére.  Pl.  a  kerékpárosok  csak  a  kijelölt  sávban 
közlekedjenek, valamint a "100"-as előtti koszos "víz" megszüntetése.
A belváros rehabilitációs tervében szerepel a csobogó átépítése. A belvárosi revitalizációja  

során a kerékpár forgalom is rendezésre kerül.

25. (Anna) Üdvözletem!Érdeklődnék,hogy van-e kilátás arra,hogy a közeljövőben a 
Kenderföldekre a Kétegyházi úton járható bicikli út épüljön?Tiszteletem.
Az Önkormányzat kizárólag saját forrásaiból nem tudja a kerékpárutakat megépíteni. Ott  

építünk kerékpárutakat, ahol pályázati forrásból támogatást tud nyerni az Önkormányzat  

az építésre. A Kétegyházi úti kerékpárút felújítását az illetékes szakminisztériumban nem  

tartották „szakmailag megalapozottnak”.

26. (Kétegyházi) A kétegyháza Gyula közti útra lesz-e pénz, meddig lesz 60-as tábla 
kint, nekünk nem jár jó út? Mi is fizetünk adót.
A magyar közúthálózat „reformja” abból állt, hogy nem adtak pénzt a kb. 30.000 km-es 

országos hálózat felújítására.

27.  (Rinocérosz)  5/Dromedál!  Beszéljétek  meg 6/Zelmával  a  kérdéseiteket,  írjatok 
egy mindkét igénynek megfelelő szolgálai beosztást és küldjétek meg a múlt héten 
itt  válaszoló  rendőrkapitánynak.  Hadd  tanuljon!  Egyébként  a  zebrarendőröket 
iskolakezdéshez és egy hónapra vállalták.  Utána már a  detoxikálóba hurcolják  a 
felsőtagozatosokat, akik így haza mindíg józanul, tiszta tekintettel érkeznek szüleik 
kifejezett örömére /bocsánat, polgármester úr, Őné a terep!/.             
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28.  (Béke  kerti)  Üdvözlöm!Szeretném megtudni  szabályos-e  hogy  hétköznap,  de 
főként hétvégén a séta repülők,a sárkányrepülők lakott terület/belterület, Omaszta, 
Ybl M , Mogyoró,Görbe u./ felett élnek kedvtelésüknek. Hétvégén lehetetlen pihenni, 
gyereket ebéd után altatni.a nagy zaj miatt.Válaszát előre is köszönöm.
Panaszát  továbbítottuk  az  illetékeseknek,  amennyiben  megérkezik  a  válasz,  

nyilvánosságra hozzuk.

Kiegészítve 2009. november 25-én:

A repülőtéren  a  sportrepülés  első  sorban  a  hétvégére  tevődik,  mivel  a  többség  csak  

ilyenkor  ér  rá  arra,  hogy  repülhessen.  A  repülés  fajtájától  függetlenül,  a  repülőtér  

rendjében  foglalt  pálya  irányok,  és  műveleti  területre  felépített  iskolakörök  határozzák  

meg, hogy a repülőgépek hol hajtják végre a fordulót a leszálláshoz. Ettől függetlenül a  

sportrepülő egyesület tagjait  tájékoztatjuk arról hogy lehetőleg az érintett terület fölé eső  

fordulókat mellőzzék.

29. (Anyó!) Tisztelt Polgármester Úr! Megkérem, hogy jöjjön végig autóval a Tompa 
utcán  néhány  alkalommal,  normál  sebességgel.  Annak  idején  még  az  Édesapja 
megígérte, hogy rendbe hozatja.  Hát ez régen volt,  azóta a TÜZÉP is segít  az út 
állapotán. Kérdésem: Mikor lesz járható a Tompa utca? A nagy rázkódástól házaink 
repednek, a nagy portól egészségünk romlik, stb. Jöjjön, várjuk             
A Tompa utcára a tervek elkészültek a szennyvíz csatorna elkészülte után történhet meg a 

felújítása.

30. (egy aggódó) Tisztelt Vantara Úr! Ön pár hónapja kinyilvánította, hogy szeretné 
hazacsábítani  azokat  az  értelmiségi  fiatalokat  (orvosokat,  jogászokat),  akik 
Békéscsabán végezték el a középiskolát és nem térhettek haza munkahely híján. Ön 
is pontosan tudja, hogy egy "külsős" sose fog igazán a városért küzdeni, csupán 
zsoldosként  fogja  szolgálni  azt.  A  képviselők  között  is  sajnos  nagyon  gyenge 
képességű  fiatalok  vannak...  A  városért  kérem,  hogy  tegye  meg  a  szükséges 
lépéseket.
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A cél nem változik, továbbra is a munkahelyteremtés, sőt a jelen gazdasági helyzetben a  

munkahelyek megtartása az elsődleges feladat.   Én örülnék a legjobban, ha a városba 

visszatérő fiatalok szakképesítésüknek megfelelő munkát találnának, ezért mindent meg  

is teszünk. A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács indított egy programot, amelyben a  

pályakezdő egyetemi diplomásokat kívánja támogatni, ehhez a programhoz Békéscsaba  

önkormányzat  is  csatlakozott,  így  egy  éven  keresztül  munkát  biztosítunk  a  fiatal  

értelmiségiek számára.

31.  (AirManiac)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Kérdésem  a  következő:  Mikor  lesz 
ténylegesen megvalósítva a pályaudvar és környezete felújítása(tudom hogy a MÁV-
tól  is  függ),  mikor  lesz  felújítva  a  Szt.  István  tér,  mikor  kezdik  el  átépíteni  a 
buszpályaudvart,  mikor  kezdik  építeni  az  Agorá-t?  Sokat  hallani  ezekről  a 
projektekről, mennyi pénzt nyert rájuk a város, de szinte semmit nem lehet hallani 
arról,  hogy  mikor  kezdi  el  megvalósítani  az  önkormányzat  a  naaaagy  terveket. 
Válaszát előre is köszönöm!
A  projektek  kezdése:  Belváros  rehabilitáció,  ezen  belül  a  Szent  István  tér  

revitalizációjának indulása: 2010. márciusa, befejezés 2011. december. Ezen időpontok a  

pályázat ütemezésében szerepelnek, tervezett  időpontok.

A projekt összköltsége: 1.916.033.000 Ft, melyből a támogatás: 1.129.892.000 Ft, a saját  

forrás: 786.141.000 Ft, a saját forrásból 123.714.000 Ft a projektben résztvevő partnerek  

(Csaba  Belvárosi  Parkolóház  Kft.,  Sas  Patika)  saját  forrása,  662.427.000  Ft  az  

önkormányzati saját erő.

A  nyertes, befejezett, ill. a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatokról, valamint a 

saját forrásból megvalósuló fejlesztésekről részletes összefoglalót talál a város honlapján, 

ill. a www.vantara.hu oldalon.

32. (Magdi) Hol vannak a kerületekre osztott pénzek? A kazincyi lakotelepen idős 
emberek élnek és nincs ki a lehulott fa le5veleket össze szedje az átlag életkor -50 
és 70 év közt van. Erre miért nincs pénz? Ön nem a komonista rendszerben tanult? 
Olyan a gyámhatoságon a dr  csereiné,  hogy hozzá nem értő viselkedést  tanusít 
gyakran nagyon befolyásolható vezető! Miért nem cserélik le. Őn tisszteségessen 
látja el a feladatát? Szabájozni kellene a közterületeket.  Takarításnál magán terűlet 
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ha valaki akkar a háza elött csinálni valamit akkor közterűlet.  Ha közterűlet akkor 
gondoskodjon apolgármesteri hivatal a fa levelek összegyűjtéséröl.
A  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő  tevékenységekről  

szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg  

ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló  egyes épületek gyalogos megközelítésére és  

körüljárására szolgáló terület

tisztán  tartásáról,  a  csapadékvíz  zavartalan  lefolyását  akadályozó  anyagok  és  más 

hulladékok eltávolításáról.

A fenti  rendelkezéshez  igazodva  Békéscsabán  a  közterület  használat  rendjéről  szóló 

39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint szabályozza a feladatokat.

„6  §  (2)  Az önkormányzat  az ingatlanok határvonalától  a  közút  széléig,  de  max.  15  m 

szélességig,  úszótelkes  épületek  közötti  távolság  feléig,  de  max.  15  m-ig  a  közterület  

gondozását az ingatlan tulajdonosok, valamint közterület-használati engedéllyel rendelkező 

pavilonok üzemeltetőinek, tulajdonosainak a közreműködésével látja el.  A főforgalmi utak 

zöldsávjainak fenntartását az önkormányzat megbízott vállalkozó útján látja el. (Szarvasi út,  

Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petőfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza  

utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, dobozi út, Kétegyházi út) 

Az önkormányzat  a rendelkezésére álló kereten belül  szervezi  és végezteti  el  a kiemelt  

közterületek takarítását és ehhez közcélú foglalkoztatottakat is alkalmaz.

33. (Kira) Tisztelt Vantara Úr! Érdeklódni szeretnék. Tervbe van-e véve közlekedési 
lámpa a kórház elött? Sok betegnek megkönnyítené az átkelést. Köszönöm.
2009-ben elkezdődött Békéscsaba közlekedési koncepciójának elkészítése, amely 2010-

ben  készül  el.  A  koncepció  hosszútávon  meghatároz  fejlesztési  igényeket  egy-egy  

útszakasz  vonatkozásában,  figyelembe  véve  más  fejlesztéseket  is  (pl.  belváros 

rehabilitációja, Agóra, stb.). A Gyulai út jelenleg nem az önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében  van.  A koncepció  alapján  tudja  az  önkormányzat  meghatározni,  hogy  a  

Gyulai  út  –  Urszinyi  u.  kereszteződésében  található  gyalogos  átkelőhely  estlegesen 
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átépítésre, vagy áthelyezésre kerüljön, illetve önkormányzati tulajdonba kerüljön. Egy-egy  

lámpás csomópont bekerülési költsége több millió forintba kerülhet.   

34.  (Kerékpáros)  Tisztelt  Polgármester  Úr! Arra  kérném, hogy képviselő társaival 
együtt  üljenek  kerékpárra  és  menjenek  végig  a  Bartók  Béla  úti  kerékpárúton. 
Remélem  megússzák  agyrázkódás  és  baleset  nélkül!  Mikor  tervezik  végre  a 
felújítását?
A Bartók  B.  úti  kerékpárút  Temető  sor  és  Szemere  utca  közé  eső  szakasza  2009. 

márciusában  került  megtervezésre.  2009.  október    elején  kötöttünk  szerződést  a  

kivitelezővel.  A  kivitelezés  befejezési  határideje:  2009.  november  30.  A  további  

szakasz felújítása 2010-ben valósulhat meg, jelenleg a tervezése folyik.

35. (notorus) Tisztelt Vantara Úr! A FIDESZ és annak vezetése szán-e komolyabb 
feledatot  a  fiatalabb  képviselőknek?  Többük  véleményem  szerint  jól  dolgozik  a 
pártra meg ráférne a fiatalítás.        
Igen szánunk, a többi felvetéssel egyetértek.

36.  (1  +csípett)  Kérdésem: a városi  képviselők vajon itt  élnek Békéscsabán? Ha 
igen,  akkor  ők  nem  veszik  észre,  hogy  milyen  lehetetlen  közlekedési  állapotok 
vannak a Center környékén (nagy BMW bárhol megállhat, még a kereszteződésben 
is)? Képviselő urak milyen közlekedési eszközzel járnak? Biciklivel szinte lehetetlen 
a  belvárosban,  a  Bartók  és  Luther  kerékpárút  életveszélyes,  az  úton  biciklizni 
végképp  életveszély.  Örülök,  hogy  egyhangúan  elfogadták  a  rendőrkapitány 
bezsámolóját  az  éves  tevékenységről,  de  számunkra,  a  város  lakói  számára  a 
közbiztonság és a kultúrált közlekedés csak álom. Miért nincs egyetlen rendőr sem, 
aki a sétálóutcán csak egyszer megállítaná a robogósokat, motorosokat, esti részeg 
gyerekeket? A rendőrkapitány a múlt héten gyakorlatilag szembeköpte a kérdezőket 
a  neten  a  válaszaival.  Ez  Önnek  jó  így???  És  most  jön  a  legfontosabb:  a 
képviselőinket  NEM  CSÍPIK  A SZÚNYOGOK???  Mert  minket  adófizető  bunkókat 
nagyon  is  csípnek  egész  nyáron!!!  Városlakók  figyelem!  Szavazzunk  arra,  aki 
megígéri,  hogy  irtatni  fogja  a  szúnyogokat,  és  ez  hatékony  is  lesz.  Várom  a 
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válaszokat.
A belváros rehabilitációja tartalmazza a kerékpáros közlekedés fejlesztéseit  is.  Bartók  

Béla  úti  kerékpárút  tervei  elkészültek  felújítása  pályáztatás  alatt  a  Temető  sor  és  a  

Szemere utcáig 2009-2010-ben megvalósul. A Bartók Béla út II. szakasz „Szemere utca  

és Dózsa György út”2010-ben terv készítés a felújítás megvalósításához. A Luther utcai  

kerékpár út páros oldalán Európa könyvesbolt valamint a Hunyadi térnél enyhe süllyedés  

található,  de  nem  balesetveszélyes.  A  Luther  utcai  kerékpárúton  a  főprobléma  a  

közlekedési szabályok be nem tartása. „a forgalommal szembeni közlekedés” 

Békéscsaba 2007-2009. között a Körös-völgyi Települések Regionláis Szervezetének 

tagjaként (másik 15 településsel együtt) végezteti a szúnyoggyérítést kémiai légi irtás 

esetén 1050 ha-on, biológiai földi irtás esetén 20 ha-on. Az irtás során érintett területek a  

nagy, összefüggő vizes (belvizes és pangó vizes) területek (Élővíz csatorna belterületi  

része, Fényes, Mokry ltp., Kazinczy ltp, Belváros, Lencsési ltp, Mezőmegyer, Gerla, stb.)  

mellett kerültek kijelölésre. Az idei évben a következő szúnyogszezon elindulása előtt  

közbeszerzési eljárást ír ki az Önkormányzat a kivitelező kiválasztására.

Az irtások elrendelését a műszaki ellenőr végzi, aki az irtások előtt és után 

csípésszámlálást végez. Az irtások utáni csípésszámlálás során kiszámolható az irtás 

hatékonysága, amely 80% felett hatékonynak mondható. Az idei évben 3 alkalommal  

történt légi szúnyogirtás, amelyek hatékonysága 88% és 92% között volt.

Az irtás során alkalmazott szerek emberre és melegvérű állatra veszélytelenek, a  

méhekre azonban veszélyesek, éppen ezért minden irtás előtt a méhészek külön 

értesítést kapnak.

37. (takrékos) Tisztelt Polgármester úr A tanintézményenél mikor kezdik meg a 
takarékosságot az iskola ahol jártam egy tanteremben 1200-1400wat csak a világitás 
és ez csak egy tanterem és egy iskola mikor fognak takarékoskodni?
A  tanintézmények  takarékos  üzemeltetésének  fontosságára  ismételten  felhívjuk  az 

intézmények figyelmét, köszönjük a jelzést!

38. (Hankó Györgyné) Kérdésem: Mikorra tervezik a Tompa utcán a Madách út és a 
Tompa úti temető közötti út felujitását? Ezt a szakaszt a Csaba szégyenének lehet 
nevezni.  Második  kérdésem:Kinek  a  feladata  a  repülőhid  karban  tartása?  Jelen 
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állapotában a Jaminai embereket büntetik.
A Tompa utcára a tervek elkészültek a szennyvíz csatorna elkészülte után történhet meg a 

felújítása.

A repülőhíd karbantartása a pálya feletti  szakasz a MÁV feladata, míg a két feljáró a  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A híd két feljárójának a felújítási tervei  

elkészült, de a jelen információk szerint a pályafelújítással egy időben a híd is megújul.

39. (Helyi lakos) Tisztelt Polgármester Úr ! Városunkban miért nincs olyan segítés a 
helyi  vállalkozóknak,hogy  ne  kelljen  építményadót  fizetniük,több  városban 
eltörölték  hivatkozva  a  gazdasági  válságra.Az  iskolai  étkeztetési  támogatást  is 
jelentősen  megfogják  vonni,sajnos  Városunkban  alig  van  munkalehetőség-nem 
mehet mindenki segélyért,kivéve a ..... ! Városunkat már így is lejáratták,gondolok itt 
a jegyző választásokra,sokkal jobb lett  volna ha a város lakói választottak volna 
jegyzőt,  Ön városunkért dolgozik,de mikor a közgyűlést nézem elszomorító hogy 
egyes képviselők azon vannak hogyan lehetne a másikat a helyéről kitúrni,ha nincs 
összhang hogyan lehet így dolgozni?
Békéscsaba önkormányzati költségvetésében tervezett feladatok ellátásához szükség van 

a helyi adókból származó bevételekre. A 2009. évi költségvetésben a 2,1 milliárd forint  

nagyságrendű helyi adóbevételek adják a költségvetési bevételek 10 %-át.

Békéscsaba fontosnak tartja a kisvállalkozások támogatását, amelyre vonatkozóan nem a 

kérdésben felvetett adónem, hanem a helyi iparűzési adó tekintetében biztosított 2009.  

január  1-jétől  mentességet  azon  vállalkozások  számára,  amelyeknél  az  adóalap  nem 

haladja meg az 1 millió forintot. 

Ezen túlmenően az önkormányzat 2008. évben 10 millió forint, 2009. évben 50 millió forint  

összegű  keretet  különített  el  a  kisvállalkozások  fejlesztéseinek  támogatásához 

(vállalkozásfejlesztési célelőirányzat néven.)

40. (Koczka) Igen Tisztelt Polgármester Ut! A szökőkut és a Csaba Center közötti 
utszakasz diszburkolata vajon m,ikor készül el?    
Tervünk szerint a Városközpont rehabilitációs pályázat II. ütemében remélünk támogatást  

az Andrássy út  Irányi  –  Munkácsy utcák és Jókai  –  Petőfi  utcák között,  szakaszának  

átépítésére.  Sikeres  pályázat  esetén  2011-2012.  években  épülhet  át  a  kérdéses 
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útszakaszig.

41. (III. kerületi) Tisztelt Polgármester Úr! A Szabolcs és Millennium utca sarkán lévő 
hajléktalanok által előszeretettel használt épület sorsáról lehet-e tudni valamit? Mert 
már kb.  1992 óta ott  áll  befejezetlenül.  A Szabolcs utcán mikor épül  kerékpár út 
illetve miért nem lehet minimum 3-5 db szemetest kirakni ezen a szakaszon a járda 
szélére? Az állomásig összesen 1 szemetes van a Szerdahelyi sarkán és végig tele 
van szeméttel az utca!
A kérést  megvizsgáljuk  és  amennyiben  a  rendelkezésre  álló  keret  lehetővé  teszi, a 

probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedést megtesszük.

A  közterületen  elhelyezett  kézi  szemétgyűjtők  pótlása,  a  rongálódottak  lecserélése 

megkezdődött.

42.  (Név  szúnyogpárti)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Miért  hagyja,  hogy  közpénzből 
költsenek  mindenféle  vegyszerre,  ami  kifejezetten  káros  a  velünk  együtt  /vagy 
előttünk?/  a  Kárpát  medencébe  beözönlött  szúnyogpopulációra?  Tiltakozom  a 
szúnyogok nevében is!
Békéscsaba  2007-2009.  között  a  Körös-völgyi  Települések  Regionláis  Szervezetének  

tagjaként  (másik  15  településsel  együtt)  végezteti  a  szúnyoggyérítést  kémiai  légi  irtás 

esetén 1050 ha-on, biológiai földi irtás esetén 20 ha-on. Az irtás során érintett területek a  

nagy, összefüggő vizes (belvizes és pangó vizes) területek (Élővíz csatorna belterületi  

része, Fényes, Mokry ltp., Kazinczy ltp, Belváros, Lencsési ltp, Mezőmegyer, Gerla, stb.)  

mellett  kerültek  kijelölésre.  Az idei  évben a  következő  szúnyogszezon  elindulása előtt  

közbeszerzési eljárást ír ki az Önkormányzat a kivitelező kiválasztására.

Az  irtások  elrendelését  a  műszaki  ellenőr  végzi,  aki  az  irtások  előtt  és  után 

csípésszámlálást  végez.  Az irtások utáni  csípésszámlálás  során kiszámolható  az irtás  

hatékonysága,  amely  80% felett  hatékonynak  mondható.  Az idei  évben  3  alkalommal  

történt légi szúnyogirtás, amelyek hatékonysága 88% és 92% között volt.

Az  irtás  során  alkalmazott  szerek  emberre  és  melegvérű  állatra  veszélytelenek,  a  

méhekre  azonban  veszélyesek,  éppen  ezért  minden  irtás  előtt  a  méhészek  külön  
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értesítést kapnak. Figyelmébe ajánlom a 36. sorszámú kérdező felvetését.  Az érdekek  

néha nehezen terelhetők közös nevezőre.

43. (????) Hol válaszol a Polgármester Úr?

44. (egy csabai lakos.) Hol ad választ a polgármester Úr?

45. (XY) Hol fog válaszolni a Polgármester Úr?

46. (Vackor.) Tisztelt Polgármester Úr! Az lenne a kérdésem, hogy indítja e Önt a 
FIDESZ az országgyűlési választáson?
A kérdés  még nem dőlt  el,  a  helyi  szervezet  egyetértett  az indulással,  végső  döntés 

december közepén várható.

47.  (Képvisel  Ő?)  Tusztelt  Gyula!  Sőha  eddig  nem  éreztük  azt,  hogy  értünk 
dolgoznak a képviselők! Most talán változott valami. Ha mi bízunk bennük, te sem 
hagyj  cserben  minket.  Indulnod  kell  a  csapatoddal  mert  nincs  több  esélyünk! 
Kérdés:  Mindenkivel  elégedett  vagy  a  frekciódból?  Rosz  a  kérdés  belátom, 
megfogalmazom  mésképpen.  Kik  azok  akik  a  te  mércéden  megütik  a  80%-ot? 
Váeom a választ!
Ahogy a kudarcok, úgy a sikerek is közösek. hiszek a csapatmunkában.

48.  (egy  csabai)  Az  univerzál  környékéről  mikór  takaritják  ki  a  botrányosan 
viselkedfőket  ?  Miért  nem  halad  az  Ibsen  Palota  épitése  ?  A  közmű  épités 
közbeszereztetése botrány mentes lesz ?
Az Ibsen Palota építése a Megyei Önkormányzat beruházása és ismereteink szerint a  

tervezett  ütemben  halad.  A  közműépítésnél,  mint  ahogy  minden  közbeszerzésnél  a 

munkahiány miatt várható, hogy a vesztesek megóvják a döntést. A kérdés első felére 

csak annyit tudok mondani, hogy nem csabai, hanem általános jelenség, sajnos jellemzi a  

mai magyar közállapotot.
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49. (Aradszki Zsófia) Tisztelt Polgármester Úr! Érdeklődöm, hogy mit kívánnak tenni 
az elszaporodott rókákkal. A rókák hajnalonként itt sétálnak a gáton az elkerülő fele 
a tanyák között. Két hete Krajcsó János vadász azt a felvilágosítást adta, hogy jó 
párat kilőttek, szerintünk sajnos nem eleget.  Tisztelettel:  Aradszki Zsófia Nagyrét 
1822.
Békéscsaba  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Közigazgatási  Osztálya 

Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálata előtt  az elszaporodott rókákkal kapcsolatos  

felvetés ismert.  A Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat kezdeményezte a Megyeri  

Vadásztársaság eljárását a rókák ritkítására. Ennek megfelelően – az elmúlt hónapokban 

– 38 db róka kilövése történt meg. A vadásztársaság csapdákat is elhelyezett a rókákkal  

„fertőzött” területeken, amely csapdákba ugyanakkor rókák nem kerültek. Mindez arra utal,  

hogy a vadásztársaság eljárása eredményes lehetett.

50.  (ellenvélemény)  Tisztelt  Vantara  Úr!  A  FIDESZ  és  annak  vezetése  szán-e 
komolyabb feledatot a fiatalabb képviselőknek? Reméljük nem.
A fiatalokban – nem csak a politikában – bízni kell, hiszen övéké a jövő és az idő is nekik  

dolgozik. Kapcsolódik a 35. kérdésre adott válasz is.

51. (Nevem) Hol kaphatunk választ a kérdéseinkre a Polgármester Úr?
A mostani alakalmon túl a saját honlapomon, a www.  vantara.hu  -n, telefonon, írásban és 

természetesen a fogadóórákon.

52. (Attila) Érdekelne hogy 3-4 hete olvastam miszerint Lendvai Ildikó azt nyilatkozta 
hogy az infláció miatt emelni kell  a nyugdíjjat Ön szerint a családosok ill  a több 
gyerekeseket ez a probléma nem érinti? Miért nem válalnak a fiatalok gyereket és 
több gyereket miért a nyugdíjjasokra alapoz a kormány? Franciaországban és más 
országokban nagyon is megvannak becsülve a kismamák és az anyukák itt miért 
nem? Az afrikai program mikor indul gyerekek behozalatáról mert itt  lassan nem 
lessz gyerek Ön mit szól a 3-ról 2 évre csökkentett gyeshez holott a gyereknek 3 
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éves kora betöltése után áll jogában ovodába járni de nincs mindenhol bölcsi Biztos 
abban az aki kitalálta hogy minden 2 éves szobatiszta?
Békéscsaba Megyei Jogú Város a jogszabályváltozásra reagálva elfogadott egy bölcsődei  

férőhely fejlesztési programot. Ennek keretében 2009-2011 évben a 3. számú (belvárosi)  

bölcsödében 20 férőhely a 8. számú bölcsödében (Pásztor u.) 30 férőhely fejlesztésére  

kerül  sor.  A  Közgyűlés  döntésének  megfelelően  a  Pásztor  u.  bölcsödében  a  30  

férőhelyfejlesztésből 10 férőhelybővítése már 2009. szeptember 1. napjától megtörtént. A 

többi fejlesztést pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani, amely lehetőséget biztosít a  

bölcsődék  épületének  teljes  infrastrukturális  fejlesztésére  és  új  eszközök,  játékok 

beszerzésére is.

Álláspontom szerint az anyáknak meg kellene hagyni a jogot arra vonatkozóan, hogy ők 

döntsék  el  gyermeküket  2  vagy  3  évig  kívánják  otthon  gondozni,  és  nem  egy 

jogszabálynak kellene ezt a döntési jogot átadni.

53. (Őslakos) Tisztelt  Polgármester Úr!A lehetőségekhez viszonyítva többet tettek 
Önök  már  a  városért  mint  ööööŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐ  Papjankó.Tiszteletteljesen 
megkérdem.hogy ezt a tóthkarcsit miért nem küldik szemtelenkedni a párttársaihoz 
vagy a galambjaihoz esetleg a világrajöveteli  helyére.Minden jót kívánok és Isten 
sem egy nap alatt teremtett mindent és ott nem volt gáncsoskodás.
A jókívánságokat köszönöm, a többi felvetésén dolgozunk.

54.  (Csaba  14.)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Szeretném  megkérdezni,  hogy  Ön  és 
csapata mit tett az eltelt időszak alatt a város közbiztonságának javításáért? Hány 
db. gépkocsit és egyéb technikai felszerelést vásárolt a rendőrség részére? Tudom, 
sok  zöldautó  (volt  határőr)  áll  kihasználatlanul  különböző  telephelyeken,  tett-e 
valamit annak érdekében, hogy ezek a kocsik a közbiztonság érdekeit szolgálják? 
Javaslom kérjen tanácsot a Hódmezővásárhelyi szintén fideszes polgi. kollegájától! 
Válaszát, köszönöm!
A rendőrség  országos  hatáskörű  szervezet,  országos  irányítás  alatt  áll,  éppen  ezért  

szakmai, technológiai fejlesztésekbe nem szólhatunk, és nem is kívánunk beleszólni. A 

polgárőrök, a mezőőrök, a közterület felügyelők és a rendőrök együttesen is hatékonyan  

dolgoznak  városunkban,  ezt  mutatja  az is,  hogy  a  városi  beruházásként  megvalósuló  
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térfigyelő kamerák működésének kialakítását is együttesen végzik.

55. (Csabai) Tisztelt Polgármester Úr! Azt lehet hallani, hogy a Hűtőház is a Barnevál 
sorsára jut. Csoportos létszám-leépítést tervez a cégtulajdonos. Ez nem csak az ott 
dolgozóknak probléma, hanem a város, megye termelőinek is újabb csapást jelent. 
Sőt  a  városnak  is  (kevesebb  iparűzési  adó)Mit  tud  tenni,  illetve  mit  tesz  a 
városvezetés ennek elkerülésére?
Lásd a 15. számú kérdésre adott választ.

56.  (bekesigyerek)  Tisztelt  Polgármester  úr!  Van  már  eredménye  a  jaminai 
ingatlanpanamának?  Az  ügyészség  indított  már  eljárást?  Munkájához  erőt, 
egészséget  kívánok!  Tóth  Károly  már  csak  halvány  emlék  lesz  amikor  még  ön 
mindig polgármester lesz! Tisztelettel : egy Békés-megyei Fideszes
Az  ügy  a  Csongrád  Megyei  Rendőr-főkapitányságon  van,  nyomozati  szakaszban.  

Amennyiben  tájékoztatást  kapunk  a  nyomozás  eredményéről,  tájékoztatjuk  a 

közvéleményt.

57.  (Botyánszki  Zöld  Sas)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Mi  a  tervük  a  békéscsabai, 
lerobbant szocreál Körös Hotel jövőjét illetően?
Lásd a 13. kérdésre adott választ.

58. (Név) Tisztelt Polgármester úr! A Bursa ösztöndíjról szeretnék hallani. Városunk 
miért  nem támogatja  a  jövő diplomásait? Jóval  kisebb lélekszámú településeken 
működik, képesek kigazdálkodni rá a keretet. Így aki most egyetemista és főiskolás 
nem valószínű,  hogy  sietve  akar  hazatérni  oda  ahonnan  semmi  segítséget  nem 
kapott. Gyerekem főiskolás, érintett vagyok a kérdésben.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évben  9. alkalommal csatlakozott  

a „Bursa Hungarica” felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Ezen ösztöndíjpályázat keretében 

a  szociális  rászoruló  –  felsőoktatásban  résztvevő  –  hallgatók  részesülhetnek 

támogatásban. A pályázat benyújtásának határideje 2009. október 31. Az egy főre eső –  
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az ösztöndíj sikeres elbírálásához szükséges – jövedelmi határ - 2009. évben – 39.900,-  

Ft.

A „Bursa  Hungarica”  ösztöndíjpályázattal  kapcsolatos  ügyintézés  Békéscsaba  Megyei  

Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztálya Gyermek- és Ifjúságvédelmi  

Csoportja  (Békéscsaba,  Szabadság  tér  11-17.  II.  emelet)  szervezetébe  illesztett.  

Ügyintézőink a pályázati feltételekre vonatkozó alapos és részletes tájékoztatással állnak 

az érdeklődök rendelkezésére. 

Az  erre  elkülönített  keret  4  millió  forint  erre  az  évre.  Önkormányzatunk  a  megyei  

önkormányzat  pályázatán  nyert  összegéből  pedig  pályakezdő  felsőfokú  végzettségűek 

foglalkoztatására nyílik lehetőségünk.

59.  (Habzsolháp)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Az  lenne  a  kérdésem,  hogy  a  volt 
kötöttárúgyár helyén mi épül és mikor?
Az ingatlan  tulajdonosa  bevásárlóközpontot  szeretne  építeni,  a  válság  miatt  azonban 

csúszik a kezdés időpontja.

60. (Vén) Polgármester úr! Miért nem termtenek több új munkahelyet Békéscsabán?
Már válaszoltam egy ilyen felvetésre, de ismét leírom, hogy a cél, amely arra irányul, hogy  

minél  több  munkahelyet  teremtsünk,  nem  változik.  A  mostani  gazdasági  helyzetben  

viszont a munkahelyek megtartása az, amely az elsődleges feladatunk. Az igazság az,  

hogy a kormányzati hozzáállás sem segíti közös ügyünket, a munkahelyteremtést.

61.  (oktatás)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tervezi-e  azt,  hogy  a  város  oktatásának 
irányítását  hozzáértő  szakemberekre  bízza,  nem pedig  olyanokra,  akik  tanárként 
sem voltak alkalmasak színvonalas munkát végezni az oktatásban?
A  város  oktatásának  irányítása  sokrétű  és  egyre  nagyobb  kihívásokat  megoldani  

kénytelen feladat, ahogy az oktatás maga is.

Az  oktatáshoz-neveléshez  tapasztalatunk  szerint  „mindenki  ért”-  akárcsak  a  focihoz-  

hiszen szülőként a gyakorlatban is próbálkozunk minden jót kihozni gyermekeinkből.

Az önkormányzat kötelezettségeként ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mindent  

biztosítsunk a tanítás és nevelés feltételeihez. Ehhez nem biztos hogy a legjobb tanárnak  
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kell  lennünk,  hanem esetleg  jó  stratégának,  közgazdásznak,  esetenként  logisztikában  

jártas  szakembernek,  szóval  számos  ismerettel  kell  rendelkeznie  a  területtel  

foglalkozóknak,  ám egyetlen személyiségjegy nélkülözhetetlen:  a  jövő nemzedék iránti  

elkötelezettség.

62.  (fidesz)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Példát  vehetne  a  város  vezetése  a  megyei 
vezetéstől,  többek között  az  oktatás támogatása terén.  A megye az  intézményeit 
kiemelten kezeli a helyi médiumokban is, tervezik-e Önök nagyobb elismerését az 
oktatási intézményeikben folyó színvonalas munkának?             
Az  oktatás  támogatása  Békéscsabán  talán  kiállja  a  megyei  intézményekkel  történő 

összehasonlítást, az intézménymenedzselés jobbításán most is dolgozunk.

63. (Tibor) Tisztelt Polgármester Úr!Mint volt közlekedési szakember lát lehetőséget 
arra,hogy Jaminából a Sziklai utcán gyorsabban és akadálymentesebben lehessen a 
szarvasira kijutni?Pl felüljáró,lámpás sorompó,jobbra kanyarodásnál besoroló sáv 
építése.Tudom a szerdahelyi felé lesz változás,de a forgalom fő iránya az a szarvasi 
út mert innen lehet elérni a várost leghamarabb.Köszönöm válaszát.
A Sziklai úti szintbeli kereszteződése megmarad, de a főpálya korszerűsítése az átkelő  

korszerű jelzőlámpával lesz ellátva a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.2010 – 2011-es  

kezdéssel  valósítja  meg.  A Franklin  utcai  szintbeli  kereszteződés  megszűnik,  helyette  

aluljáró létesül. 

64.  (Tanító)  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Szeretném megkérdezni,hogy folytatódik-  e 
jövőre  a  közmunka-program?  Igaz,  nehéz  eldönteni,hogy  ez  a  lehetőség 
jutalom,vagy  büntetés-e  az  arra  rászorulók  számára,  azért  mégis  több,  mint  a 
semmi.Próbáltam felvilágosítást kérni ezzel kapcsolatban, de a "nagyon segítőkész" 
szociálpolitikai  osztály  dolgozóinak  sajnos  nem  állt  módjukban  erről  bővebb 
felvilágosítást adni. Válaszát előre is köszönöm.
Békéscsaba  önkormányzata  minden  rendelkezésére  álló  lehetőséget  megragad  arra,  

hogy az álláskereső állampolgárait  rendszeres munkajövedelemhez juttassa.  Városunk  

vezetése  ezért  is  fektet  kiemelkedő  figyelmet  a  munkahelyteremtő  beruházásokra,  de  

25



Vantara Gyula válaszol
www.vantara.hu

egyetértek Önnel abban, hogy a közfoglalkoztatási formák, ha csak átmenetileg is, nagy 

segítséget  jelentenek  az  abban  résztvevők  és  családjuk  részére.  Tájékoztatom,  hogy 

2010. évre vonatkozó részletes közfoglalkoztatási szabályok jelenleg még nem ismertek.  

Az erre  vonatkozó  szabályozás  parlamenti  végszavazása  csak  decemberben  várható.  

Önkormányzatunk az új szabályozás szerint fogja meghatározni a közfoglalkoztatás 2010.  

évre  vonatkozó  koncepcióját.  Bízunk  abba,  hogy  jelentősebb  módosítások,  illetve  

szűkítések ezen a területen nem történnek.

65. (Vidéki) Tisztelt Polgármester úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Szeberényi 
téren lévő buszmegálló (gimnáziumi oldala)  munkálatai befejeződtek-e már? Mert 
nem úgy néz ki. Borzalmas munkát végeztek, nem tudom, hogy kik, de ilyet bárki 
csinál. Látta már az illetékes személy, aki felelős volt a munkáért?! Meg lehet nézni a 
betonozást, amit nem hinném, hogy szakemberek végeztek, mert ha igen, akkor az 
elég szomorú. Még a padokat sem tették vissza. Az új buszmegálló, amit odatettek, 
az mi ellen véd? A nap ellen biztos nem, mert tiszta üveg, az eső (hó) ellen megint 
nem, mert becsap alá. Biztos jót akartak ezzel (mert eddig még ilyen sem volt), de 
nem biztos, hogy sikerült.. Köszönöm válaszát!
A kivitelezés még nem fejeződött be, a buszmegállók környéke és az iskola főbejáratához 

vezető járdaszakasz felújítása,  térburkolása van még hátra.  Befejezési  határidő:  2009.  

november 30. Az építési munkák befejeztével a padok visszaállításra kerülnek a lécezés 

felújításával együtt. Az iskola épülete műemlék, a műemléki környezet miatt a Kulturális  

Örökségvédelmi Hivatal ezt a buszváró típust engedélyezte.

66. (Sárközi Mária) Tisztelt Polgármester Úr! Mikor kap új burkolatot a Mednyánszky 
utca? kerékpárral ott végigmenni kész kalandtúra, a kátyúk és a töredezett szegély 
miatt. Október hónapban az idősekre gondolva - sok helyen látok balesetveszélyes 
akadály a járdákon. Pl.egy ott felejtett buszmegálló "csonk" (Andrássy út 52.), kiálló 
kövek, vasak, mind arra kényszeríti az időseket, hogy egyre levesebbet hagyják el 
otthonukat.  Az  én  Édesanyám  sajnos  3  alakommal  törte  el  a  kezét  járdán  a 
belvárosban (nem rosszul lét miatt). Többek között szíveskedjen megvizsgáltatni a 
Szent István téri gyalogátkelő szegélyét. Köszönettel
Az utca érintett a csatornaépítéssel és a befejezése után kaphat új kopóréteget.
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A Szent István téri gyalogos átkelő szegélyköveinek javítására az intézkedés megtörtént,  

a kivitelező október hónapban a munkát elvégzi.

67. (Név) Ide írhatja a kérdését.             

68. (N.I Őslakos) N.I.Őslakos névvel öt perce írtam kérdést nem jelent meg. Mi az 
oka?             

69. (Kerékpáros) Polgármester úr. Tulipán utcai kerékpár "út" az elmúlt időszakban 
elég  érdekes  formát  vett  fell.  (járda  építés,  net  hálózat)  Én  úgy  tudom,  ahogy 
átvesszük a terepet, úgy kell átadni. Javítása érdekében mit fog tenni?
A jelzett útszakaszon a kivitelezés még nem fejeződött be, a műszaki átadás előtt a jelzet  

hiányosságok megszüntetésre kerülnek.

70. (Laci78) Tervezik-e, hogy az Andrássy úti  koldusokkal és alkoholtól bűzös és 
hangos hajléktalanokkal tesznek valamit? Nagyon sokakat (engem is) irritál.
Városunkban a hajléktalanok ellátása a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti Központhoz 

tartozik. Az intézmény 3 utcai szociális munkása rendszeresen járja a város közterületeit.  

A  fellelt  hajléktalanokat  tájékoztatják  a  Nappali  Melegedő  és  az  Átmeneti  Szálló  

szolgáltatásairól,  az  igénybevétel  módjáról.  Az  ellátások  igénybevétele  önkéntes,  arra  

kényszeríteni  senkit  nem lehet. Ez a probléma nem helyi  sajátosság, bárhol  a világon  

lehet találkozni hajléktalanokkal, sajnos.

71.  (Gál  István  Elek)  Polgármester  úr!  Tervbe  van-e  véve,  hogy  a  Szarvasi  út 
legvégén,  a  Linamar  Rt  előtt  zebra  segítse  a  dolgozók  biztonságos  átkelését  a 
négysávos úton.
Az  önkormányzat  fejlesztési  tervei  közt  nem  szerepel  gyalogátkelőhely  létesítése  a  

Linemar Rt előtt. A fejlesztési tervek közt viszont szerepel a Szarvasi út mentén (Linemar  

oldalában)  egy  gyalog  és  kerékpár  út  létesítése  a  TESCÓ-tól  az  Ipari  parkig.  Ennek 
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megépülése esetén a KÖRÖS VOLÁN előtt lévő gyalogátkelőhelyen lehetne szabályosan 

átkelni, és az új járdán gyalogosan eljutni a Linemarhoz.

72. (Tatika) Örök kérdés: a Körös Hotel! A lepusztult épület a város szégyene, az 
évek óta megoldatlan probléma pedig a városvezetésé. Mikor történik már valami?
Lásd a 13. kérdésre adott választ.

73.  (N.I:  természetbarát)  T.Polgármester  úr!  A Körös (Nádor)  csatorna állapotáról 
kérdezem mert idegenforgalmi és rekreációs célból rendkívüli jelentőségű kérdésről 
van szó.  Mi az elképzelésük enek az áldatlan helyzetnek a megváltoztatására? A 
békalencse a mederben lévő természeti akadályok , a kommunális szemét miatt a 
város szégyenfoltja ez is.Erről soha nem beszél senki.             
Az Élővíz csatorna a Körös Vidéki Környezetvédelmi és vízügyi Igazgatóság kezelésében 

van. A nyári vízminőséggel kapcsolatos problémát több ízben telefonon, 2009. augusztus  

04-én írásban is jeleztük. Az üzemeltető a vízminőség romlását azzal indokolta, hogy a  

Fehér Körös vízgyűjtő területén hosszú ideig alig esett eső, valamint az Élővíz csatorna  

betorkolásánál a víz biztosítására szolgáló tömlős gát javításra szorul, amely folyamatban  

van.

74. (Méra) Tisztelt Polgármester Úr! Koszos a város, nagyon koszos. Tudom, hogy 
az  emberek  igénytelenek  saját  és  mások  környezete  iránt,  de  addig  is  -  míg 
szemléletük  nem  változik  -  nem  lehetne  több  közmunkást  foglalkoztatni 
takarítóként? Nemcsak a sétálóutcát kellene sepregetni. Üdv. Méra
Békéscsaba Megyei  Jogú Város Közgyűlésének a közterület  használat  rendjéről  szóló  

39/2005.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelete szabályozza  az önkormányzat,  a  lakosság,  

vállalkozások feladatait a közterület takarítására, tisztántartására vonatkozóan. A rendelet  

értelmében  az ingatlanok  határvonalától  a  közút  széléig,  de  max.  15  m szélességig  a 

közterület  gondozása az ingatlan tulajdonosok,  valamint közterület-használati  engedéllyel  

rendelkező pavilonok üzemeltetőinek, tulajdonosainak a feladata.

A  kiemelt  jelentőségű  területek  rendszeres  takarítását  szerződés  alapján  vállalkozók 

végzik,  más területeken pedig  közmunkások dolgoznak.  Az Önkormányzat  törekszik  a  
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közterületek  tisztántartására,  lehetőségein  belül  bővíti  a  takarításba  vont  területet,  a 

tisztítás  gyakoriságát  és  él  a  közmunkások foglalkoztatásának lehetőségével.  A város  

minden közterületének tisztántartását azonban az önkormányzat felvállalni és ellátni nem 

tudja, ehhez a lakosság aktív együttműködése szükséges. Kérnénk, hogy a hivatal zöld  

számán,  vagy  e-mailen  a  pontos  helyszínt  megjelölni  szíveskedjenek  a  szükséges  

intézkedés megtétele érdekében.

75. (Volt allianzos) Miért nem tett semmit a békéscsabai allianzosok ügyében? Miért 
nem próbáltál a 70 ember munkahelyét megmenteni?
Próbáltam, tárgyalást kezdeményeztem az Allianz Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatójával,  

amellett,  hogy az aggodalmamat  fejeztem ki,  kértem,  hogy segítse a 70 ember újbóli  

elhelyezkedését, álláskeresési esélyeit. A technikai fejlődés azt hozta magával, hogy az 

internet szinte mindenki által elérhetővé vált,  így az online ügyintézés megszaporodott.  

Éppen ezért kevesebb munkaerővel el tudják látni ugyanazon feladatokat. Egyébként a  

tőlünk telhető legtöbbet megtettük a munkahelyek megőrzése miatt.

76. (Anton) Mennyibe került a jegyzői körforgás? Az örökölt jegyzőnek felmondtak, a 
munkaügyi bíróság x-összeget megítélt, de még mindig nem hozzák nyilvánosságra 
a  kérés  ellenére  sem,  hogy  mennyit?  Hogyan  volt  lehetséges,  hogy  B.  M. 
jegyzőnőnek  állítólag  törvénytelen  szerződéskötések  miatt  felmondtak,  kapott  x-
végkielégítést (ezt sem mondják meg, hogy mennyi volt?!), és másnap már a megyei 
önkormányzatnál volt osztályvezető. Igazi kalandparkot is akarnak, de igazi kaland 
például  a  Szabolcs  utcán  bevásárlókocsival  végigmenni.  A járda  nagyon  rossz, 
nincs akadálymenetesítve, a nagy forgalom miatt a kövesútra kimenni életveszélyes. 
Körös Hotel látványa, és a Szabolcs utcai szellemház... A galambok az állomáson, a 
Herbáriánál, a Színháznál és a Kazinczyn meddig rontják még meg az életünket? 
Kukaházak  épülnek,  de  mi  lesz  a  hajléktalanokkal,  ha  még ezt  a  lehetőséget  is 
megvonják?  A  kukaházak  azért  jók,  hogy  legyen  hova  támasztani  a  kukát. 
Szombathely a nyugat kapuja,  egyetlen kukaházat még mintának sem láttam ott! 
Egyelőre ennyit... A kalandpark helyett millió más fontosabb dologra lehetne költeni. 
Lassan a megélhetésünk van végveszélyben! Agóra (piac) miért ez a neve az ifiház 
helyén épülő valaminek? Milliárdok folynak el, ahelyett, hogy egyutcás (Andrássy 
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út) városból végre valódi várost varázsolnának...
Dr.  Benedek  Mária  távozása  során  nem  kapott  végkielégítést,  hiszen  ő  mondott  le  

pozíciójáról.  Dr.  Nagy  Mátyás  5.074.747  Ft  pénzösszeget  kapott,  amely  összeg 

tartalmazza a bíróság által megítélt végkielégítést és az egyéb járandóságokat.

Eddig  a  Szabolcs  utcáról  ez  ügyben  bejelentés  nem  érkezett.  A  felvetett  problémát  

megvizsgáljuk és a jogos észrevétel megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést  

megtesszük.

A hulladékgyűjtő edények zárható térben történő elhelyezését egyrészt kormányrendelet  

írja  elő,  másrészt  kulturált  szemétgyűjtést  biztosít  és  közegészségügyi  szempontból  is  

jobb megoldást  jelent,  mint  a  jelenlegi  gyakorlat.  A guberálók  sok  embernek  okoznak 

bosszúságot: a hulladékgyűjtő edényekből történő „szemétválogatás” során szétszórják a 

szemetet,  amit  nem  szednek  össze,  a  kiszedett  hulladékot  egy  eldugottabb  helyen  

szelektálják,  utána  a  felesleget  otthagyják,  amit  az  önkormányzat  mint  elhagyott  

hulladékot  köteles  elszállíttatni  és  ennek  költségeit  az  ártalmatlanítási  díjjal  együtt  

megfizetni. A guberálás, mint létfenntartási forma nem lehet egy civilizált társadalomban 

elfogadott megoldás. A ma még erre kényszerülő vagy ezt választó embereket munkával  

szerzett  jövedelemhez kell  juttatni,  és elsősorban az ehhez szükséges feltételeket  kell  

megteremteni.

77. (Tomas) Tisztelt Polgármester Úr! Indul szeretne e Ön 2010-ben a polgármesteri 
székért? Kitérő válasza azt sejteti, hogy nem. Kérem egyértelmű válaszát.
Igen.

78. (Jaminai) Tisztelt Polgármester úr! Az orosházi úti felüljáró 4 sávosítása mikor 
fog  megtörténni?  Ez  esetben  a  körforgalom  is  kétsávosra  fog  bővülni?  (Így  is 
nagyon  szűkös  az  áteresztőképessége.)  A  Ludvigh,  Reviczky,  Mikszáth  utcai 
lakosok számára ekkor megszűnik a felüljárónál történő kihajtás? Milyen forgalmi 
szabályozási tervek vannak ezügyben? Már így is a Táncsics utca felé kell kerülniük, 
ezt követően visszafele is kerülni kell? Ráadásul a Táncsics utcán két autó nem tud 
elmenni  egymás  mellett,  csak  ha  lehúzódnak...  Tesz  valamit  ezen  állapotok 
megoldása érdekében? Köszönöm
Az orosházi úti felüljáró bontása és új felüljáró építése a vasút korszerűsítés részeként az 
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Unió által támogatásból fog megvalósulnia beruházás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési  

Zrt.-től  kapott  tájékoztató szerint  az átépítésre várhatóan 2012-2013. években kerülhet  

sor.

A Ludvig,  Reviczky és Mikszáth utcák kimenő forgalma,  az új  forgalmi  rend szerint  a  

felüljáró  melletti  szervizútra  van  kihajtva  és  csatlakozik  az  orosházi  útra,  majd  a  

körforgalomba. Az említett utcáknál a behajtás a körforgalomnál visszafordulva a Barnevál  

oldalán lévő szervizúton és az új lábakon álló híd alatt lesz lehetőség.

79.  (Bondárné)  mikor  lesznek  munkahelyek?  mikor  fogják  a  kerékpár  utakat 
biztonságossá tenni?,mert nagyon kátyúsak? válaszát köszönöm, és remélem tett is 
fogja követni!
A  Békéscsaba  területén  a  kerékpár  utak  felújítása  folyamatban  van,  a  kátyúzás  is  

rendszeresen folyik. A Lencsési úti és a Bartók Béla úti kerékpárút Lencsési út körgát és  

Pietró ABC felújítása a napokban elkezdődik.

A Tulipán utcai kerékpárút felújítása tervezés alatt áll.

80.  (Aggódó)  Kedves  Polgármester  Úr!  Tudja-e  Ön  és  a  kultúrában  járatos 
önkormányzati  kollegája,  aki  egyben a  jelenlegi  ifjusági  ház és  a  várható  Agora 
vezetője  lesz,k  hogy  mit  jelent  az  a  szó,  hogy  AGÓRA?  Akkor  javaslom,  hogy 
nézzenek utána! "görög szó, jelentése 1 népgyűlés, 2 piactér, vásártér, népgyűlések 
helye  az  antik  görög  városokban"  Hogy  lehet  ilyen  nevet  adni  az  ifjúsági  ház 
bővítésének és felújításának? Ez a terület nem alkalmas agora kialakítására, a többi 
magyarországi agora helyszinét megnéznék, pl. Szolnok, Szeged, Győr stb. akkor a 
város  központjába  tennék  a  Békéscsabai  AGORÁT  is,  mely  egyébként  tele  van 
szörnyen lerobbant, régi patinás épületekkel. Elég lenne az Ön dolgozó szobájából 
átnézne  az  István  kir.  tér  másik  oldalára.  Olvassuk  újabban  István  kir.  tér  és  a 
Szabadság tér rehabilitációját is, talán ezekkel is összhangba lehetne hozni. Miért 
ilyen titokzatos ez a pályázat? Ha ebbe bevonták volna a város lakosságot, műszaki 
és  kulturális  szakembereit,  hogy  véleményüket  elmondhassák,  akkor  nem  ezt  a 
helyet választották volna, aminek legfőbb problémája a megközelíthetetlensége, a 
szomszédos ingatlanon lévő Körös szálló romos és teljesen elhanyagolt állapota, de 
ugyanígy az élővíz csatorna túloldalán a malom épületének lassú elsorvadása. A 
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pályáztatása is sok mende-mondát ad a városlakóknak, miért? Ön és munkatársai 
nem  ismerik  a  magyar  törvényeket?  Miért  nem  úgy  próbálnak  eljárni?  Ha  nem 
ismerik, vonjanak be megfelelő szakembereket. Jó lenne, ha az agora megvalósítása 
nem egy egyszemélyes érdekcsoport kiszolgálására készülne, mely lényegében a 
megye és Békéscsaba építőiparát gyakorlatilag tönkre tette, hanem a város érdekeit 
képviselné, vagy az nem olyan kifizetődő?
Az Agóra elnevezés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, a Társadalmi Infrastruktúra  

Operatív Program keretében kiírt pályázat címében, annak elemeként szerepelt: „Agóra -

multifunkcionális  közösségi  központok  és  területi  közművelődési  tanácsadó  szolgálat  

infrastrukturális feltételeinek kialakítása.”

A pályázat kiírójának magyarázata szerint:

Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény,  

mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-

felnőttképzési  és  élmény  funkciókat  integráló,  e  funkciók  mentén  gazdag  kulturális  

szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.  

Működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság  

közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget  

nyújtva a környező települések, kistérségek közművelődési intézményei számára.

A pályázati  tervezés szakaszában több helyszín  került  megvizsgálásra,  többek közt  a  

Szent  István  tér  10.  szám  alatti  ingatlan  is.  Ennek  egyrészt  műemléki  jellege  miatt  

jelentősen nagyobb költségvonzata lett volna, mint az Ifjúsági Ház fejlesztéséé, másrészt  

a pályázatban kötelezően előírt tereket nem lehetett volna kialakítani.

81. (Városszerető) Polgármester úr! Mikor járt Debrecenben? Mely város a Magyar 
Köztársaság területén van a jelen gazdasági és politikai körülmények között is nem 
a  válságra  hivatkozik,  hanem  olyan  fejlődésben  van,  hogy  az  ember  szívét 
melengeti. Főnix csarnok, városi uszoda, élményfürdő, megoldva a város szívétől 
nem messze a fedett, tiszta, kulturált városi piac, a FÓRUM, a Kölcsey Művelődési 
Központ, a Modem, a városi szennyvízhálózat, stb. A Piac utcáról kiterelték a közúti 
forgalmat, pedig legalább olyan forgalmas volt, mint Békéscsabán a Szabadság tér 
ill.  István  kir.  tér.  El  kellene  menni  Kósa  Lajos  polgármester  úrhoz  tapasztalat 
cserére,  hiszen  párttársa  is  és  nem  szégyen  az,  ha  megkérdezi,  hogy  Ő  hogy 
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csinálja? Hátha látnánk ebből némi fejlődést is Békéscsabán.
Igen sűrűn járok Magyarország második legnagyobb városában, azt azonban ne felejtsük  

el, hogy Békéscsabának jó pár éves lemaradása volt Debrecenhez képest. Amennyiben  

hivatkozhatok a névválasztására, kedves Városszerető, akkor biztos vagyok benne, hogy  

az itteni fejlesztéseket is fel tudja sorolni,  hiszen a városunk már jó úton jár. Szépül a  

belváros, épül egy kalandpark, kerékpár utak épülnek, iskolák újulnak meg, művelődési  

komplexum nyitja  majd  meg kapuit,  a  pályaudvar  modernizálódik,  kiépül  a  szennyvíz-

hálózat…stb.  A  teljesség  igénye  nélkül  soroltam  fel  a  beruházásokat,  fejlesztéseket,  

melyeknek remélem Ön is nagyon örül.

82.  (Törvénytisztelő)  Kérdezném,  hogy  talán  megint  probléma  van  a 
közbeszerzéssel Békéscsabán? A nagy dirrel-durral meghirdetett szennyvízprogram 
elbírálásával miért van megint nehézség? Miért gond az, hogy a legolcsóbb ajánlat 
nyerjen? Próbálja  ráerőltetni  akaratát  és ezzel  befolyásolni  a  verseny alakulását, 
tisztaságát? Leültetni a pályázókat? Tárgyalni velük? Hogy van ez? Ez így lesz a 
továbbiakban  is?  Kalandpark?  Agora?  Hát  a  korábbi  városvezetés  ezt  nem  így 
csinálta!  Célszerű  lenne  a  törvényességre  törekedni  és  hozzáértőkre  bízni  a 
pályáztatást, az elbírálást, mire valók a saját emberek, a fizetett elbírálók és kiírók 
hada?
Lásd a 83. kérdésre adott választ.

83.  (Nagy  Lajos)  Békéscsabán  az  Omaszta  és  Festő  utcákban  mikor  várható  a 
csatorna és az út kiépítése?
Az  Omaszta  utca  a  szennyvíz  programban  szerepel,  a  program  kivitelezésének 

pályáztatása  várhatóan  a  2009  novemberi  közgyűlésen  fog  befejeződni,  majd  ezt  

követően még ez évben megkötésre kerülnek a szerződések. A kivitelezés ütemezése a  

kivitelezők által benyújtott pályázatokban lévő ütemterveknek megfelelően fog történni. Az 

út helyreállítása,építése a szennyvíz programmal együtt fog megvalósulni.   A Festő és  

Szépkert utcák közötti szakasz kiépítése a nem megfelelő utca szélesség miatt nem került  

eddig kiépítésre, ez évben útalap építéssel javítunk a közlekedési viszonyokon.
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84. (Magyari Koppány) T.Polgármester Úr. Pártja, a Fidesz, ma már rendszeresen, 
napi szinten beszél, az elszámoltatásról. A ciklus végével, a számadás ideje azért 
elérkezik.Nyilván, valaki akkor lehet a leghitelesebb, ha az elszámolást, saját magán 
kezdi.  Hogyan  értékeli  Ön,  pártja  elmúlt  közel  nyolc  évét,  elégedett  e  a  Fidesz 
parlamenti,  önkormányzati  teljesítményével,  és  az  országban  tapasztalható 
kimagasló  választói  támogatottságot  illetően,  ezt  a  teljesítményhez  képest 
arányosnak  tartja-e??  -valamint  helyben,-elképzelhetőnek  tartja  e  azt,  hogy  a 
Jobbik,  helyi  szervezetével,  az  önkormányzatba,  parlamentbe  biztosan  bejutó 
képviselőivel, egy nemzeti-jobb oldali munkaközösség alakuljon ki?
Az elszámoltatásokat tervezi a FIDESZ, az elkövetett bűnök ugyanis nem maradhatnak  

büntetlenül.   A közvélemény kutatások eredményei sokat elárulnak, de a voksok száma 

lesz az igazán döntő. A város érdekében minden kezdeményező erővel együtt kívánunk  

működni, de a szélsőséges megnyilvánulásokat nem tudjuk tolerálni.

85.  (Népművelő)  Az  "Agóra"  projekt  még  nincs  is  elbírálva,  mégis  mindent 
alárendelnek ennek az egyébként is vitatható elképzelésnek. Kérdésem, hogy mi az 
oka  a  közművelődési  intézmények  idő  előtti  összevonásának?  Nem  tartja-e 
aggályosnak, hogy ezzel a lépéssel a közgyűlésben túlreprezentált (2 fő!) Ifjúsági 
Ház vezetése rátelepszik a város kultúrális életére? A közművelődési intézmények 
működése ezáltal közvetlen politikai irányítás alá kerülnek. Demokratikusnak tartja-e 
azt az eljárást, ahol az érintettek minden szintjének tiltakozása ellenére végrehajtják 
a hatalmi koncentrációt?
Országosan tapasztalható tendencia, hogy az önkormányzati fenntartású intézményeket,  

főleg  az  oktatás,  kultúra  területén,  racionalizálják,  összevonják  egy  településen  vagy  

megyén belül. A közművelődési intézmények összevonása nem egy idő előtti intézkedés,  

hanem egy ésszerű, racionális működést elősegítő döntés.

Fontos kiemelni, hogy a jelenleg önálló intézményekben később telephelyeken működő 

közösségek,  az  ott  zajló  programok  nem fognak  hátrányt  szenvedni,  sőt  egy  komoly 

infrastruktúra  és  humánerőforrás  fogja  segíteni  az  ott  folyó,  egyébként  színvonalas 

munkát.

Az  integráció  után  az  intézmény  kinevezett  vezetőjének  döntése  alapján  kerülnek 

megbízásra a telephelyvezetők, szemben a korábbi eljárási renddel, amikor a közgyűlés  

bízta  meg  az  intézményvezetőként.  Ezzel  a  közvetlen  politikai  irányítás  helyett  az  
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intézményvezető autonóm döntési hatáskörébe delegálja vezetőinek megválasztását.

86.  (bringás)  Mikor  lesz  végre  szívügyre  a  város  vezetésének  a  kerékpárutak 
állapota, illetve a kerékpárutak fejlesztése? A Bartók Béla úti kerékpárút megfelel a 
vesekövesek gyógyítására, mert annyira szétráz az út, míg végigmegyünk. Egyedül 
Gyula felé biztonságos kerékpárral menni, sehová máshová kifele Csabáról. Nem 
kell  messzire  menni,  Békés  városa  miből  tudja  sorra  építeni  a  kerékpárutakat 
(Mezőberény  felé,  Csaba  felé,  Murony  felé  stb.)?  Sokfelé  tekeregtem  már  az 
országban bringával, de ilyen mostohán nemigen bánnak a kerékpárosokkal! 
A Bartók  B.  úti  kerékpárút  Temető  sor  és  Szemere  utca  közé  eső  szakasza  2009. 

márciusában  került  megtervezésre.  2009.  október    elején  kötöttünk  szerződést  a  

kivitelezővel.  2009.  november  30-ig  kell  befejeződni  a  Bartók  B.  kerékpárút  ezen 

szakaszának a Lencsési kerékpárúttal együtt.

87. (PAPP ISTVÁN) Tisztelt Vantara Úr! Kérdésem a következők:Milyen időközönként 
és  mennyi  pályázatról  dönt  az  illetékes  Ad-hoc  bizottság  a  szemeteskonténer 
tárolóra beérkezett pályázatokról.Miért nem kapok választ a PMH fórumában feltett 
kérdéseimre,holott  30  napon  belül  illő  volna  válaszolni.Mikor  teszik  rendbe  a 
kerékpár utat  a  Lencsésin a Szabadság térig.Végül egy kérés:Tudva levő,hogy a 
Lencsésin,a Bartokon és a Kazinczi  ltp-n a tömb házban lakók többségének van 
egyedi  vízmérő  óra  felszerelve.Nos  a  Vízmű  meghagyta  a  közös  főmérőket  a 
lépcsőházakban  és  nem  a  mellék  mérők  alapján  számláz,hanem  a  főmérő 
figyelembe vételével a lakásokban mért fogyasztás és a főmérőn mért fogyasztás 
különbözetét elossza a lakások számával és a keletkezett különbözetet rá terheli a 
lakásokra mérőként.Arra hívatkozik a Vízmü,hogy a fő mérő a hiteles ők azt tudják 
elfogadni,holott  a  lakásokban  felszerelt  mérő  is  a  Vízmü  tulajdona,ebben  a 
megoldatlan  ügyben  kérem  a  közbenjárását.Válaszát  várva,akár  e-mailban  is. 
Tisztelettel:Papp István Békéscsaba Kőris u.6. közösképviselő             
A zárható konténertárolókkal kapcsolatos pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város  

Önkormányzat  Közgyűlése  Városfejlesztési,  Környezetvédelmi  és  Mezőgazdasági  

Bizottsága  a  munkaterv  szerinti  nyilvános  ülésén  bírálja  el.  A  bizottság  elé  azok  a  

pályázatok  kerülnek,  amelyek  a  pályázati  dokumentációt  a  felhívásban  rögzített  
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tartalommal nyújtották be, illetve szükség esetén a hiánypótlásnak eleget tettek.

A Békés Megyei Vízművek Zrt üzemelteti a városi vízellátó hálózatot. A bekötő vezeték a 

főmérőig tart.  Azon túl  belső házi  vezetékről  beszélünk, amely az ingatlanhoz tartozik,  

tulajdonosa az ingatlan tulajdonos, és az üzemeltetése is az ingatlantulajdonos dolga. A 

házi vezetéket a Békés Megyei Vízművek Zrt nem üzemelteti.

Véleményünk  szerint  a  főmérő  és  az  almérők  fogyasztás  különbözetét  a  társasház 

tulajdonosainak kell  megfizetniük,  annak szétosztásáról  maguk kellene gondoskodniuk,  

mert a szolgáltató a főmérőn mért vizet szolgáltatta.

Kerékpárutak:

A Lencsési út körgáttól a Pietró ABC-ig a kivitelezés a napokban elkezdődik, befejezési  

határideje 2009.11.30. A felújítások a többi szakaszon is folytatódni fognak. A Bartók Béla  

út  és  Lencsési  út  körgát  közötti  szakasz  a  Körösök  Völgye  Natúrpark  Egyesület  a  

Határtalanul  két  keréken  elnevezésű  pályázatában  Békéscsaba   Bánya  tavaktól  

Mélykerék  határátkelőig  összefüggő  kerékpárút  hálózatot  akar  létrehozni.  Jelenleg  a  

terveztetése folyamatban van. ezen szakaszt a projekt tartalmazza.                   

88. (András) Dicséretes a Városi polgárőrök aktivitása a szombati takarítási akciójuk 
kiváló ötlet.Terveznek még ilyen közös akciókat?
Igen  tervezünk  még  hasonló,  közös  akciókat,  hiszen  gyümölcsöző  és  hasznos  az  

együttműködésünk.             

89. (Egy a sok közül) Üdvözlöm! Mikor fognak valamit is tenni annak érdekében, 
hogy a város szívében álló Körös Hotelt ne a hajléktalanok lakják, hanem egy szálló 
vagy  irodaház  működjön  a  helyén  vagy  felújítás  után?!  A  hajléktalankérdés 
megoldására pedig egy, a számukra kialakított szálló segítene!
Lásd a 13. kérdésre, ill. a 70. kérdésre adott válaszokat.             

90. (fideszes)  Meddig  kell  még  várni  arra,hogy  a  csabai  jobboldali  érzelmű 
embereknek  munkájuk  legyen  a  városba.És  a  népnyuzo  mszp-sek  ne  azon 
rőhőgjenek,hogy ők a jo helyeken magos fizetéssel ellepjék bcsabát.
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A kiválasztás szempontjai: emberség-tisztesség-tudás.

91. (Egy  békéscsabai  lakos)  Jó  napot  kívánok!Azt  szeretném  kérdezni,  hogy  a 
Balassa utcában mikor fogják megcsinálni a járdát?             
A Balassa utca páratlan oldalán lévő járda felújítása 2010. tavaszán várható. Jelenleg  

ezen járdaszakasz terveztetése folyamatban van.

92. (9ef)  Tisztelt  Polgármester  úr!  Van-e  valamikor  lehetőség  arra,hogy  önnel 
személyesen is lehessen beszélni?
Természetesen, a fogadóórát tartom a legalkalmasabbnak, a legközelebbi december 11-

én  lesz.  De  az e-mail-en  érkezett  levelekre  is  szívesen  válaszolok.  Elérhetőségeimet  

megtalálja a város (www.bekescsaba.hu) és a saját (www.vantara.hu) honlapomon is.
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