
Csongrád Város Polgármesterétől  

Száma: 02-1260-5/2015. 

 

 Tárgy: interpellációs válasz 

Máté Attila 

6640 Csongrád 

Gr. Andrássy Gy. u. 21. 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A Képviselő-testület 2015. február 19-én tartott ülésén felvetett interpellációjára az alábbi 

választ adom: 

 

Az ülést követően a Csongrádi Hírek V. évfolyam 96. számában (2015. február 20.) az 5. 

oldalon már feltüntetésre kerültek az anyakönyvi hírek. A jövőben rendszeresen megtörténik a 

családi események publikálása, amennyiben ahhoz az érintettek vagy családtagjaik 

hozzájárulnak. 

 

 

Kérem a fenti válaszom elfogadását. 

 

 

Csongrád, 2015. március 04. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

        

           Bedő Tamás 

           polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől  

Száma: 02-1258-9/2015. 

 

 Tárgy: interpellációs válasz 

Fábián György 

6640 Csongrád 

Dália u. 13.  

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A Képviselő-testület 2015. február 19-én tartott ülésén felvetett interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
„A testületi anyagok a honlapon nem mindig jól vannak felrakva. Az a kérése, hogy 
amennyiben egy előterjesztésben időközben javítást végeznek, az úgy jelenjen meg, 
hogy kiegészítések, pótanyagok és ne tegyék be az eredetibe még akkor sem, ha az 
eredeti szöveget csak módosítják, a módosítót külön tegyék fel, hogy egyértelműen 
lehessen tudni, hogy mi a módosítás. Mindenki tudja azt, hogy a korábban elolvasott 
anyag már esetleg nem ugyanaz. Régen egyszerre le lehetett tölteni az összes 
előterjesztést, ezt most nem tudja megtenni, csak külön.” 
 
Kérem a fenti válaszom elfogadását. 

 

Csongrád, 2015. március 04. 

 

Tisztelettel: 

        

           Bedő Tamás 
           polgármester 
 



Csongrád Város Polgármesterétől 
Száma: 02-1259-8/2015. 
Üi: Tárkányi Ferenc   
       Tárgy: interpellációra adott válasz 
 
 
Dr. Somogyi Árpád 
Csongrád 
Sugár u. 60. 
6640 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
 A 2015. február 19.-én tartott testületi ülésen felvetett interpellációjára az alábbi 
választ adom: 
 
 A Piroska János téri sportpálya és a kerítés közti földes, sáros rész burkolásával 
kapcsolatosan az iskola részéről hivatalunk felé jelzés nem érkezett. 
 Mivel az iskolák fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, így a problémát feléjük szükséges jelezni. 
  Amennyiben nincs elegendő mennyiségű tégla a helyszínen, a Városellátó, a gyorsabb 
megoldás érdekében biztosít saját gyártású beton elemeket a hiányzó részhez.    
  
 A Budai Nagy Antal utcával párhuzamos hátsó utca vízelvezetése a terület mély 
fekvése miatt valóban probléma.  
 A Városellátó álláspontja szerint egy záportározó vagy átemelő megoldást jelenthetne 
a problémára. Ehhez tervező bevonása, valamint jelentősebb anyagi ráfordítás szükséges, 
melyre pályázati forrás nélkül jelenleg nincs fedezete a városnak.  
 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 3. 
          
 
         
         Bedő Tamás 
         polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
Száma: 02-1310-1/2015. 
Üi: Tárkányi Ferenc   
       Tárgy: interpellációra adott válasz 
 
 
Murányi László 
Csongrád 
Dob u. 10. 
6640 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
 
 A 2015. február 19.-én tartott testületi ülésen felvetett interpellációjára az alábbi 
választ adom: 
 
 A Szív u. 138. szám alatti ingatlanon lévő épületmaradványok és építési törmelék 
elszállításával kapcsolatban felszólító levelet írtunk a tulajdonosnak, annak érdekében, hogy a 
jelenlegi állapotot minél hamarabb szűntesse meg. 
 
 Az alsóvárosi bolttal kapcsolatban korábban tájékoztattam, hogy a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal kötelezte 
a tulajdonost a javítási munkák elvégzésére. Az épület a javítás helyett a természetben 
elbontásra került, ezért a telek rendbetétele érdekében új eljárást kezdeményezünk a Járási 
Hivatalnál, különös tekintettel a törmelékre.  
 
 A Városellátó Intézmény tájékoztatása alapján a FONI-nál jelzett parkolók, burkolt 
felületek kialakításán túl az út padkarendezési munkáit is el fogják végezni.  
 
Kérem a fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 3. 
          
            
          Bedő Tamás 
              polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  357/2015.                   Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                     a Városellátó Intézmény mb. vezetője 
 
 
Cseri Gábor 
Képviselő Úr részére 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015. február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 
A Templom utca, illetve a Szőlőhegyi utca jelzett területein a Városellátó Intézmény a 
parkoló építési munkálatokat a szükséges anyagi fedezet biztosítása után elvégzi 
(Szőlőhegyi utcán, a kis Posta melletti üzlet előtti parkoló építésére a Városellátó 
Intézmény 2014-ben a tulajdonosnak árajánlatot adott, azóta erre megrendelő nem 
érkezett).  
 
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015.03.03. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 
  
 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám: 352 /2015.               Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                     a Városellátó Intézmény mb.vezetője 
 
 
Gyovai Zsolt 
Képviselő Úr részére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015. február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 
A Városellátó Intézmény a DÉMÁSZ által megbízott fanyesőkkel a kapcsolatot az 
elmúlt időszakban felvette és kérte, hogy a szabványok betartása mellett, esztétikusabb 
munkát végezzenek az érintett baleset megelőzési munkálatok során. 
 
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
 
Csongrád, 2015.03.03. 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 
  
 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám: 358 /2015.               Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                      Városellátó Intézmény mb. vezetője 
 
 
Nagypál Sándor 
Képviselő Úr részére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015.február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- A jelzett figyelemfelhívó táblákat a Városellátó Intézmény 2015. március 06-ig 
eltávolítja.  

 
- A közmunkások irányítására tett javaslatával kapcsolatban a Városellátó 

Intézmény Képviselő Urat március második hetében (a szerződések megkötése 
után) megkeresi egyeztetés céljából és a későbbiekben az szerint fog eljárni. 

 
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015.03.03 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
             Bedő Tamás 
             polgármester 
  
 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  354 /2015.               Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                      Városellátó Intézmény mb.vezetője 
 
 
 
Dr. Somogyi Árpád 
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015. február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- A Városellátó Intézmény a DÉMÁSZ által megbízott fanyesőkkel a kapcsolatot 
az elmúlt időszakban felvette és kérte, hogy a szabványok betartása mellett 
esztétikusabb munkát végezzenek az érintett baleset megelőzési munkálatok 
során. 

 
- A gáton jelzett takarítási munkálatokkal kapcsolatban a Városellátó Intézmény 

a későbbiekben fokozott figyelemmel jár el. 
 

- Az Ipari Park bejáratánál jelzett úthibát a Közút kezelője megszüntette. 
 
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015.03.03. 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  353 /2015.               Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                      Városellátó Intézmény mb.vezetője 
 
 
 
Máté Attila  
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015. február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 
Az Ifjúság téri KRESZ pálya szükséges javítási munkálatait a Városellátó Intézmény 
2015. március 31-ig elvégzi. 
 
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
 
Csongrád, 2015.03.03. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 
  
 



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám: 355/2015.               Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                     a Városellátó Intézmény mb.vezetője 
 
 
 
Fábián György 
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015. február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- A Képviselő Úr által jelzett út kátyúzási munkálatokat a Városellátó Intézmény 
az időjárás függvényében, de legkésőbb 2015.március 31-ig elvégzi. 

 
- A bökényi zöldséges bolt melletti pad javítási munkálatait a Városellátó 

Intézmény 2015. március 31-ig elvégzi. 
  
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015.03.03. 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 
  



Csongrád Város Polgármesterétől 
  
Iktatószám:  356 /2015.               Tárgy: interpellációs válasz 
Témafelelős: Bodor János 
                      Városellátó Intézmény mb.vezetője 
 
 
Murányi László  
Képviselő Úr részére 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
A 2015. február 19-ei testületi ülésen elhangzott interpellációjára az alábbiakban 
válaszolok: 
 

- Az Ének-Zenei Általános Iskolánál meglévő gyalogátkelőhely közelében 
szabálytalanul parkoló járműveket a Városellátó Intézmény a városi 
Rendőrkapitányság felé jelzi a szükséges intézkedések megtételére. 

 
- A jelzett utcák (Dob utca, Bem utca) kézi fanyesési munkálatait a Városellátó 

Intézmény 2015. március 31-ig elvégzi. 
 

- A volt Dohány sori Óvodát érintő jelzőtábla leszerelését a Városellátó 
Intézmény 2015.március 31-ig elvégzi. 

  
Kérem interpellációs válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015.03.03. 
 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
            Bedő Tamás 
            polgármester 
  



Csongrád Város Polgármesterétől  
 
 
 
Száma: 02-1343-8/2015.                                                                   Tárgy: Interpellációs válasz 
Témafelelős: Csepreginé Berkes Rozália 
�: 63/571-945 
 
 

Nagypál Sándor 
6640 Csongrád 
Jegenye utca 32. 

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 
 
A Képviselő-testület 2015. február 19-ei tartott ülésén felvetett interpellációjára az alábbi 
választ adom: 
 A január 29-ei Piroska János téri park ügyben keletkezett interpellációjára adott 
válaszunknak megfelelően az Önkormányzat az ügyintézést elindította. A világító testek 
meghibásodását a terepszint megemelése okozta, amihez nem lettek a kandeláberek 
megemelve, így a víz a szerelőnyílásba befolyt. A munka elvégzésére az Edf Démász Hálózati 
Elosztó Kft. jogosult, így a javításhoz szükséges kérelmezési ügyintézést elindítottuk. A 
műszaki ellenőrt felkerestük, hogy tegyen nyilatkozatot a felelősség kérdésében. 
Kérem a fenti válaszok elfogadását! 

 
Csongrád, 2015. március 4. 
 

Tisztelettel:  
 
 

Bedő Tamás  

polgármester 

 



Csongrád Város Polgármesterétől 
 
Száma: 02-1343-7/2015.                                                                   Tárgy: Interpellációs válasz 
Témafelelős: Csepreginé Berkes Rozália 
�: 63/571-945 
 
 

Nagypál Sándor 
6640 Csongrád 
Jegenye utca 32. 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 
A Képviselő-testület 2015. február 19-én tartott ülésén felvetett a 2014 évi 
csapadékcsatornázással kapcsolatos interpellációjára az alábbi választ adom: 
 

A csatorna felújítással kapcsolatban az ügy vizsgálatára helyszíni bejárást 
kezdeményezünk, melyre meghívjuk a tervezőt, a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt is. A 
Tisztelt Képviselő Úr megjelenésére is számítunk a találkozón, melynek időpontjáról egy 
későbbi levélben tájékoztatom. 

 
Kérem a fenti válaszok elfogadását! 
 
Csongrád, 2015. március 4. 

 
 
Tisztelettel:  

Bedő Tamás  
polgármester 



 



 



Csongrád Város Polgármesterétől 
Csongrád, Kossuth tér. 7. 
Tel: 63/571-900, Fax: 63/971-901 
 
 
 
Száma: 02-1309-2/2015.     Tárgy: Képviselői interpelláció 
Ea.: Pálné Bárdos Rita 
 
 
Cseri Gábor 
 
Csongrád 
Fövenyi utca 56. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
 
A 2015. február 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
A város közterületeire kihelyezett hirdetőtáblákat a Közterület-felügyelet leellenőrizte, a 
cégeket, vállalkozókat, akik a tevékenységüket folyamatosan végzik felszólítottuk a közterület 
használati díj befizetésére, azokat a táblákat pedig, amelyeket olyan vállalkozások hagytak a 
közterületen, akik megszüntették a tevékenységüket a Városellátó intézmény eltávolítja. 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 4. 
 
 
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 
  



Csongrád Város Polgármesterétől 
Csongrád, Kossuth tér. 7. 
Tel: 63/571-900, Fax: 63/971-901 
 
 
 
Száma:02-1258-7/2015.     Tárgy: Képviselői interpelláció 
 
 
 
 
Fábián György 
 
Csongrád 
Dália utca 13. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
 
A 2015. február 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
- A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel és a panelházak konténereivel kapcsolatban 
elhangzott kérését a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. felé továbbítottam, a válasz 
megérkezése után tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Urat. 
 
- A közterületen elhelyezett hulladéktároló konténerek környezetében elszaporodott 
rágcsálókra a Városellátó Intézmény figyelmét felhívtuk, a szerződésben álló vállalkozóval a 
Városellátó a munkát elvégezteti 2015. március 15.-ig.  
 
- A város közterületeire kihelyezett hirdetőtáblákat a Közterület-felügyelet leellenőrizte, a 
cégeket, vállalkozókat, akik a tevékenységüket folyamatosan végzik felszólítottuk a közterület 
használati díj befizetésére, azokat a táblákat pedig, amelyeket olyan vállalkozások hagytak a 
közterületen, akik megszüntették a tevékenységüket a Városellátó intézmény eltávolítja. 
 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 4. 
 
 
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 



Csongrád Város Polgármesterétől 
 
Csongrád, Kossuth tér. 7. 
Tel: 63/571-900, Fax: 63/971-901 
 
Száma: 02-1388-2/2015.     Tárgy: Képviselői interpelláció 
Ea.: Pálné Bárdos Rita 
 
 
 
Gyovai Zsolt 
 
Csongrád 
Rákóczi F. utca 20. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
 
A 2015. február 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban elhangzott kérését a Csongrádi Víz- és 
Kommunális Kft. felé továbbítottam, a válasz megérkezése után tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő Urat. 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. február 13. 
 
 
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 
  



Csongrád Város Polgármesterétől 
 
Csongrád, Kossuth tér. 7. 
Tel: 63/571-900, Fax: 63/971-901 
 
 
Száma: 02-1343-6/2015.     Tárgy: Képviselői interpelláció 
Ea.: Pálné Bárdos Rita 
 
 
Nagypál Sándor 
 
Csongrád 
Jegenye utca 32. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
 
A 2015. február 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel és a Kéttemető úti hulladékudvarral kapcsolatban 
elhangzott kérését a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. felé továbbítottam, a válasz 
megérkezése után tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Urat. 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 4. 
 
 
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 
  



Csongrád Város Polgármesterétől 
Csongrád, Kossuth tér. 7. 
Tel: 63/571-900, Fax: 63/971-901 
 
 
 
Száma: 02-1259-7/2015.     Tárgy: Képviselői interpelláció 
 
 
Dr. Somogyi Árpád 
 
Csongrád 
Sugár utca 60. 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
A 2015. február 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
- A Szent József templom díszvilágításával kapcsolatos kérését a DÉMÁSZ Zrt. felé jeleztük. 
 
- A Kéttemető úti hulladékudvar nyitvatartási rendjével kapcsolatban elhangzott kérését a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. felé továbbítottam, a válasz megérkezése után 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Urat. 
 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 4. 
 
 
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 
  
 



Csongrád Város Polgármesterétől 
Csongrád, Kossuth tér. 7. 
Tel: 63/571-900, Fax: 63/971-901 
 
 
 
Száma: 02-1310-4/2015.     Tárgy: Képviselői interpelláció 
 
 
Murányi László 
 
Csongrád 
Dob utca 10. 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
A 2015. február 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációjára az 
alábbi választ adom: 
 
- A Kéttemető úti hulladékudvar nyitvatartási rendjével kapcsolatban elhangzott kérését a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. felé továbbítottam, a válasz megérkezése után 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Urat. 
 
- A Körös-toroki nyárfasorral kapcsolatban a természetvédelemmel és a vízüggyel folytatott 
tárgyalások alapján a szóbeli hozzájárulások megszülettek. Az írásos nyilatkozatokat azok 
megérkezése után mellékelem.  
A meghívásos pályázatokat kiírta az Önkormányzat. A hozzájárulások szerint, a munkálatok 
április hónapban be kell, hogy fejeződjenek. 
 
 
Kérem fenti válaszom elfogadását. 
 
 
Csongrád, 2015. március 4. 
 
 
 
 

Bedő Tamás 
polgármester 

 
  



 





 



 



 



 



 



 



 



 



Csongrád Város Polgármesterétől  
 
Száma: 02-1260-6/2015.                                                                   Tárgy: Interpellációs válasz 
Témafelelős: Csepreginé Berkes Rozália 
�: 63/571-945 
Máté Attila   
6640 Csongrád 
Gr. Andrássy Gy.u.21. 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A Képviselő-testület 2015. február 19-én tartott ülésén felvetett interpellációjára az alábbi 
választ adom: 

A műszaki átadás-átvételi eljárás az építőiparban a kivitelezés utolsó műszaki és pénzügyi 
fázisa, amelynek során az építési fővállalkozó (más nevén a generálkivitelező) írásban 
nyilatkozik, hogy a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkákat befejezte, azok 
műszaki helyességének a kivitelezési tervdokumentációk szerint eleget tett és kész a 
használatbavételi eljárás lefolytatásának megkezdésére. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja, hogy az építési fővállalkozó befejezésről szóló 
nyilatkozata (építési terület átadása) után az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét az 
átvételi szakcsoport előre meghatározott időben, helyszíni bejárás során összevesse a kivitelezési 
műszaki tervdokumentációban foglaltakkal, a hatályos jogszabályokkal és érvényes műszaki 
szabványokkal. Az átadás-átvételi eljárás rendszerint műszaki hiányosságokat tár fel, amelyet a 
műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyveiben rögzítenek. Utóbbiban kikötik a kijavítást, a 
kivitelezési szerződés tényleges teljesítésének módját és határidejét. Az átadás-átvételi eljárás 
folyamata ideális esetben pár hét alatt lezajlik, amit a használatbavételi eljárás követ. Sikeres 
átadás után a fővállalkozó megkezdheti az építési területről való levonulást, beruházó pedig az 
utolsó rész-számlák teljesítésével elismeri a munkafolyamat eredményességét. Jogi értelemben a 
megrendelőre száll vissza a rendelkezési jog. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról, az azon részvett személyekről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, mely az e- építési napló részét képezi. 

A belvárosi házak esetében 2014. október 21.-én kezdődött meg a műszaki átadás átvétel, 
melyre a vonatkozó jogszabály szerint két héttel hamarabb kell az eljárásban közreműködőket 
értesíteni. Ezen időszakban a 2014. évi Önkormányzati Választások után még nem történt meg 
Csongrádon az alakuló ülés (2014. október 22. 11 óra). Ezen időszakban az átadás-átvételi eljárás 
folyamatosságának érdekében nem kapott meghívást a tisztelt Képviselő Úr, melyet orvosolván a 
2015. március 4. szerdán tartandó projektzáró ünnepségre ezúton is várjuk! 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. december 8-án zárult le.  

Az eljáráson résztvevő személyek: Nagyistók Tibor- műszaki ellenőr, Csepreginé Berkes 
Rozália- Megrendelő képviselője, Újszászi Erika- Projekt asszisztens (Megrendelő részéről), 
Józsa László- Generálkivitelező, fő-építésvezető, Battancs Jácint- Generálkivitelező- építésvezető. 

2014.dec.4-én 9:00 órai kezdettel a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai (Nagypál 
Sándor- képviselő, Gyovai Zsolt- képviselő, Horváth János -bizottsági tag, Hekkel Zoltán- 
bizottsági tag) a helyszínen szemlét végeztek, az alvállalkozó, valamint az Önkormányzat 
képviselőjének kíséretében melyről jegyzőkönyv is készült. 

Kérem a fenti válaszok elfogadását! 

 
Csongrád, 2015. március 4. 

Tisztelettel:  
Bedő Tamás  
 polgármester



 

Csongrád Város Polgármesterétől 

 

 

Száma: 02-1260-8/2015.       Tárgy:  Válasz képviselői interpellációra  
 
 
 
Máté Attila  
Csongrád  
Gr. Andrássy Gy. u. 21.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 19-ei ülésén a Körös-
toroki üdülőterület nyilvános WC-ével kapcsolatosan előterjesztett interpellációjára az alábbi 
tájékoztatást adom:  
 
A képviselő-testület 2015. március 19-ei ülésén tárgyalja a Körös-toroki területre vonatkozó 
üzemeltetési szerződés módosítását.  
 
A módosítás eredményként a közterületek, így a nyilvános WC-ék üzemeltetése is 
önkormányzati intézményi feladatkörbe kerül.  
 
Ezt követően jelezzük az üzemeltető felé, hogy amennyiben erre lakossági igény mutatkozik, 
illetve a vízállás ezt lehetővé teszi, egy nyilvános WC-ét nyisson meg.  
 
Kérem válaszom szíves tudomásul vételét.  
 
 
Csongrád, 2015. március 12. 
 
 
 

Bedő Tamás  
polgármester  
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6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
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C s o ng r ád  Vá r o s  J eg y ző j é t ő l  
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Száma: 02-1343-9/2015.      Tárgy:  Válasz képviselői interpellációra  
 
 
 
Nagypál Sándor  
Csongrád  
Jegenye u. 32.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 19-ei ülésén az 

ebösszeírással kapcsolatosan előterjesztett interpellációjára az alábbi tájékoztatást adom:  

 

A kötelező összeíráshoz az ebösszeíró adatlapot 2015. február hónapjában elkészítettük, az 

ügyféltájékoztató irodán elérhető, illetőleg a város honlapjáról letölthető. Az elmúlt egy 

hónapban mintegy 200 adatlap leadására került sor a hivatalban.  

 

A fő-állatorvossal történt egyeztetés alapján a tavaszi eboltás alkalmával kerül sor egy átfogó 

ebösszeírásra, amelyről a Délvilágban, a helyi újságban, illetőleg külön felhívással is 

tájékoztatjuk a lakosságot.  

 

Kérem válaszom szíves tudomásul vételét. 

 
 
Csongrád, 2015. március 12. 
 
 
 
  Dr. Szubally Brúnó  
   mb. jegyző  



Csongrád Város Jegyzőjétől  
 
Száma: 02-1365-2/2015.       Tárgy:  Válasz képviselői interpellációra  
Témafelelős: Horváth Károly  
 
 
 
Laczkó Zsolt  
Képviselő Úr részére  
 
CSONGRÁD  
Kazinczy F. u. 18. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  
 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 19-ei ülésén 

elhangzott interpellációjára a Polgármesteri Hivatal udvarával kapcsolatban az alábbiakban 

válaszolok.  

A levélhulladék és a fanyesedék elszállítására 2015. február 23-án került sor.  

Egyúttal tájékoztatom, hogy a városháza udvarában található park folyamatos karbantartása és 

tisztítása miatt bizonyos időközönként fanyesedék és levélhulladék tárolását az Ön által jelzett 

helyen tudjuk ideiglenesen elhelyezni a zöldhulladékot. Ennek elszállítása évente két-három 

alkalommal történik. A Polgármesteri Hivatal ezen hulladék elszállítására nem rendelkezik 

alkalmas gépjárművel, ezért azt a Csongrádi Víz és Kommunális Kft. - a kapacitásától 

függően - kérésünkre elszállítja. Kisebb mennyiség esetén a Városellátó Intézményt kérjük 

meg a zöldhulladék és fanyesedék elszállítására.  

Kérem válaszom szíves elfogadását és szíves tudomásul vételét.  

 
 
Csongrád, 2015. március 3. 
 
 
 

Dr. Szubally Brúnó  
     mb. jegyző  

 
 


