
Csongrád Város Polgármesterétől 
 
Száma: 02-47-20/2014.                                                   Tárgy: Interpellációs válasz 
Témafelelős: Csepreginé Berkes Rozália 
�: 63/571-945 
 
 
Murányi László 
 

Csongrád 
Dob u. 10. 
 
 

 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
 
A Képviselő-testület 2014. november 13-án tartott ülésén felvetett interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
Utasítást adtam a hivatal Fejlesztési irodájának, hogy mérje fel a Kemény Zsigmond utcai 
közvilágítás bővítésének lehetőségét, annak költségvonzatát, a szükséges engedélyeket, 
valamint ezen engedélyek megszerzésének idejét. Ezen információk alapján 
kezdeményezem a  téma megvitatását a Képviselő-testület előtt.  
 
Kérem a fenti válaszom elfogadását. 
 

 
Csongrád, 2014. december 3. 
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 



Csongrád Város Polgármesterétől 
 
Száma: 02-47-21/2012                                                         Tárgy: Interpellációs válasz 
Témafelelős: Csepreginé Berkes Rozália 
�: 63/571-945 
 
 
 

Nagypál Sándor 
 
Csongrád 
Jegenye utca 32. 

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 
A Képviselő-testület 2014. november 13-án tartott ülésén felvetett interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
A  közterületi térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződését az előző ciklusban az 
önkormányzat nem hosszabbította meg, így az azóta felmerülő hibák kijavítása nem 
történt meg. Figyelemmel a kamerák  közbiztonsági- bűnmegelőzési szerepére  a javítás 
érdekében haladéktalanul intézkedem. 
 
Kérem a fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2014. december 3. 
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 



Csongrád Város Polgármesterétől 
 
Száma: 02-47-20/2012                                                           Tárgy: Interpellációs válasz 
Témafelelős: Csepreginé Berkes Rozália 
�: 63/571-945 
 
 
Nagypál Sándor 
 

Csongrád 
Jegenye utca 32. 
 

 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A Képviselő-testület 2014. november 13-án tartott ülésén felvetett interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
A Kert utcai átemelőnél keletkező szennyvízbűz  megszüntetése érdekében egyeztetést 
kezdeményezek Alföldvíz Zrt-vel, melynek eredményéről tájékoztatom Tisztelt 
Képviselő Urat ill. a testületet. 
 
Kérem a fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2014. december 3. 
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  2148 /2014.                Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Hajdú László 
                      Városellátó Intézmény vezetője 
 
 
Nagypál Sándor 
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2014. november 13-ai testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- A Városellátó Intézmény folyamatosan végzi a zárt csapadékvíz csatornák 
tisztítási munkálatait. 2014. decemberi kezdéssel ütemezi az intézmény a takarítási 
munkálatokat, a Közmű Szolgáltató Kft-től átvett csatornatisztító gép felújítása 
után.  
 

- Az Ön által kezdeményezett bejárásokat, felméréseket a Városellátó Intézmény a 
Képviselőkkel egyeztetett időpontban elvégzi. 
 

- A rendelkezésre álló eszközállomány és erőforrások igénybevételével a 
Városellátó Intézmény a dűlőutak javítási munkálatait folyamatosan, tervszerűen 
végzi, ennek jelenlegi állásáról az érintett képviselők tájékoztatást kapnak. A 
további tervezéshez kikérjük a képviselők javaslatait is. 

  
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2014.11.26. 
 
      Tisztelettel: 
             Bedő Tamás 
             polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
   
Iktatószám:  2155 /2014.                Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Hajdú László 
                      Városellátó Intézmény vezetője 
 
 
 
Havasi Jánosné 
Képviselő Asszony részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2014. november 13-ai testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

 Az önerőből elvégezhető kisebb kátyúzási munkákat jelzések alapján a Városellátó 
Intézmény elvégzi. A Körös-toroki üdülőterületen a téli időszakra való felkészülést a 
Városellátó Intézmény elkezdte, melynek része a költségek függvényében az úthibák 
javítása ill. a  jelzett sitt és zöldhulladék elszállítása. 

 
 
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
 
Csongrád, 2014.11.26. 
 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  2153/2014.                Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Hajdú László 
                      Városellátó Intézmény vezetője 
 
 
Cseri Gábor 
Alpolgármester Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2014. november 13-ai testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- A kerékpártárolókat övező térburkolat Ön által is jelzett szükséges javítási 
munkálatait a 2014. évi közút program (start munkaprogram) keretében, december 
második hetében végzi el a Városellátó Intézmény. 
 

- A Városellátó Intézmény a szükséges gallyazási, vágási munkálatokat beütemezi 
és az erőforrások függvényében folyamatosan elvégzi. 
 

- A járdajavítási munkálatokat a Városellátó Intézmény a 2015. évi (közút) start 
munkaprogram keretében fogja folytatni. 
 

-  A lehullott falevelek gépi takarítása hatékonyságának növelése érdekében a 
Városellátó Intézmény vezetője a szükséges intézkedést a gépkezelő felé megtette. 
 

Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2014.11.26. 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  2152 /2014.                Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Hajdú László 
                      Városellátó Intézmény vezetője 
 
 
Máté Attila  
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2014. november 13-ai testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- A Körös-toroki üdülőterületen az utak átvizsgálását a Városellátó Intézmény a téli- 
kora tavaszi időszakban elvégzi, a javításokat a költségek függvényében betervezi. 
Az üdülőterület üzemeltetésének kérdésével a következő év elején átfogóbban 
kívánok foglalkozni, melynek során számítok a Képviselő Úr javaslataira.  

       
- A Füsti Cukrászda melletti játszótéren további játszóeszköz nem létesíthető, mert 

pályázati kötöttség alatt áll.  
 

-  A Városellátó Intézmény a kézi és kisebb gépi erő felhasználásával végezhető  
csatornatisztítási munkálatokat (földmedrű csatornák tisztítása, profilozás, áteresz 
tisztítás) ütemezetten végzi,az Ön által tett jelzések figyelembevételével. 
 

Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
Csongrád, 2014.11.26. 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 
  



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  2150 /2014.                Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Hajdú László 
                      Városellátó Intézmény vezetője 
 
Dr. Somogyi Árpád 
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2014. november 13-ai testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 

- A Képviselő Úr által jelzett utcák faállományát közlekedésbiztonsági szempontból 
a Városellátó Intézmény felülvizsgálja (mind a járda, mind a közút űrszelvényét 
érintő gallyakat, ágakat) és a szükséges gallyazási, vágási munkálatokat beütemezi 
és az erőforrások függvényében elvégzi. 

- A Városellátó Intézmény folyamatosan végzi a zárt csapadékvíz csatornák 
tisztítási munkálatait. 2014. decemberi kezdéssel ütemezi az intézmény a takarítási 
munkálatokat. 

- A Nagyréti dűlőutak tekintetében az időjárás kedvezőbbre fordulásával tudja a  
Városellátó Intézmény a munkálatokat elkezdeni. 

- A Városellátó Intézmény a szánkózási lehetőség kapcsán felvette a kapcsolatot az 
ATIKÖVIZIG területi képviselőjével, a terület kezelőjével és a továbbiakban 
tájékoztatjuk Képviselő Urat. 

- A Bercsényi utcai teherforgalom kapcsán a Városellátó Intézmény levélben 
kereste meg a környékbeli vállalkozások vezetőit, hogy járműveiket a Rév István-
Attila utca-elkerülő út felé irányítsák. 

  
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
Csongrád, 2014.11.26. 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  2151 /2014.                Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Hajdú László 
                      Városellátó Intézmény vezetője 
 
Fábián György 
Képviselő Úr részére 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2014. november 13-ai testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban válaszolok: 
 

- A Képviselő Úr által jelzett rövidtávon elvégezhető feladatokat a Városellátó Intézmény 
elkezdte (padkarendezés, padkatakarítás), a hosszabbtávú és külön fedezetet igénylő 
munkálatokat (járda-útfelújítások) a  decemberi-januári időszakban felméri és a felmérés 
eredményéről tájékoztatja Önt. 
 

- A Városellátó Intézmény megbízásából a Bogármérnökség Kft. “Egészségügyi kártevők 
elleni védekezés” tevékenységi körében, 2014.06.13-án és 2014.11.14-én rágcsálóirtást 
végzett a város közterületein (tanúsítvány), illetve a Városellátó Intézményhez tartozó 
intézményekben. 
 

- A Bökényi városrész környékén lévő levél összetakarítási munkálatokat a Városellátó 
Intézmény elkezdte, az összegyűjtött levelet kapacitásának függvényében szállítja el. 
 

- A Rendelőintézet közvetlen környezetének rendtbentartása hasonlóan más területen 
elhelyezkedő intézményekhez a Rendelőintézetet fenntartó Kft. feladata, az Ön által 
jelzett hiányosságokat jeleztük a Kft. felé. A Rendelőintézetet övező járda, kerékpártároló 
felújítási munkálatot a 2015. évi (közút, közmunka) programban kíséreljük betervezni.    

  
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
Csongrád, 2014.11.26. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 



 



 



 



 



 


