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Vec 

 

Válasz a képviselői interpellációkra, amelyek 2020. november 5-én hangzottak el 

 

 
1. MIDICAR – Miért használják kocsiszínnek a parkolót a színház mögött?  

 

A terület nem közterület, magántulajdonban van. A tulajdonos nem jelezte, hogy 

ez gondot jelentene, de a városi rendőrség parancsnoka felméri a helyzetet. 

 

2. Padok vásárlása – 2019. 10. 19-én kifizetett faktúra és nincs kihelyezve 

semmi. 

Minden pad ki lett helyezve, ami az említett tétel keretén belül lett vásárolva. Nem 

került az összes pad a Duna-partra, mivel az illetékes szervek jelezték, hogy 

valahol gátolná a kerékpáros forgalmat.  A padok többsége a temetőkben lett 

elhelyezve. Ilyen formában támogatta a város a temetőket, ahol a lakossági 

jelzések alapján gondot jelentett, hogy nem tudtak leülni.  

Az Erzsébet-szigetre viszont további padok kerültek egy pályázat keretén belül, 

amelyek a focipályára lettek kihelyezve, ahol már strandröplabda pálya is létesült.  

 

3. Altánok az Erzsébet-szigeten – 2019.10 07 – közbeszerzés. Ki indítványozta, 

hova és minek? Fontossága? 

 

A képviselő-testület döntése alapján került sor egy 17 ezer eurós fejlesztésre az 

Erzsébet-szigeten található pályán. Ennek a része volt egy pihenő, hogy az ide 

érkező családoknak egy kikapcsolódási helyet biztosítsanak. A szomszédságában 

kerékpáros szervíz-pont és kerékpár tartók is létesültek, utóbbi pályázati 

támogatásból.  

 

4. Erzsébet sziget 

 

a) Áthaladó forgalom betiltása-mit tett a hivatal? 
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Egy szakmai találkozóra került sor a közlekedésrendészet képviselőivel, amire 

minden képviselő meghívást kapott.  

Felmerült a forgalom korlátozása is az Erzsébet-szigeten, ahol 

a közlekedésrendészet képviselői azt javasolták, hogy nem volna szerencsés 

korlátozni ott a forgalmat, mert ez a város többi pontjára fog ezzel nagyobb 

forgalmi terhelés nehezedni. Sorra jöhetnek az ilyen lakossági kérések, hogy a 

város bizonyos területéről legyen kizárva a forgalom, azonban ez a meglévő 

gócpontokat tovább terheli.  

A közlekedésrendészet képviselői azt javasolták, maradjon a most érvényben lévő 

3,5t korlátozás. A jövőben valószínűleg az új Duna-híd bizonyos mértékben 

tehermentesítheti az Erzsébet-szigetet, mivel a Magyarországról érkező bevásárló 

forgalom más utat választhat.   

 

b) Biztosítsa a hivatal a biztonságos gyalogos forgalmat!  

Az útszakaszon a behatárolt tér nem teszi lehetővé a járda kiépítését, ezért           

a forgalom lassítása van tervben és a közlekedés szabályozása. Ehhez 

elkészítette a közlekedésrendészet a javaslatait.  

 

c) Holt tart a forgalom lassító kihelyezése? 20 éve nincs semmi előre lépés. 

A forgalomlassítóhoz elkészült a közeledési tervdokumentáció. A tavalyi évben 

azért nem valósulhatott meg, mivel az erre elfogadott összeg jelentősen 

alacsonyabb volt, mint a valós költségei a komplex megoldásnak. Az idei évben     

a koronavírus miatt hozott korlátozások miatt nem volt erre a célra merítve,              

a képviselő-testület ezzel kapcsolatos határozata szerint.  

 

d) Mikor tervezi a hivatal a közmegvilágítás karbantartását? 
 

A közvilágítás teljes felújítására elkészült egy szakmai audit. Az elmúlt időszakban 
több céggel konzultált a város, akiknek ilyen téren tapasztalata van. A város 
közvilágítás rendszere teljesen elhanyagolódott az elmúlt 2 évtizedben, komplex 
felújításának összege meghaladja a 6 millió eurót. A városi hivatal ezzel 
kapcsolatosan egy átfogó felújítási tervet készít, amelyet a képviselő testület elé 
terjeszt.  

 

e) Mikor tervezi a hivatal az út állapotának rendbe hozatalát és végre nem 

kátyúzását? 

A kátyúzás folyamatos a városban az elfogadott költségvetésben meghatározott 

összeg szerint. Az átfogó útfelújítás jóváhagyása egy jelentős pénzügyi tétel,         

a képviselő-testület jogköre.  

 

f) A platánfák állapota balesetveszélyes- mit tervez a város vezetősége 

ebben az ügyben? 

A fák metszése folyamatos a költségvetési lehetőségek szerint. Komárom város 

cca 15 ezer fáról gondoskodik, amelyek gondozás korábban gyakran elmaradt, így 

most halmozottan jelentkeznek a gondok.  
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g) Ősszel a lombtalanítás katasztrofális! Rendszeres takarítást kér 

a lakosság! 

 

A lombtalanítás folyamatosan zajlik a Szigetben, idén ősszel is megvalósult. 

Mivel hatalmas fák vannak az út mellett, így nagy mennyiséget kell elhordani, 

amit bizonyos mennyiség után kezelnek.  

  

5. Miért nincs a városban lomtalanítás? D. Szerdahelyen évente 3-4x van! 

1 hónapja zajlik a lomtalanítás a városban, amiről a városi újságban és a TV-ben is 

több alkalommal volt tájékoztatva a lakosság. A város alkalmazottai mindenkihez 

kimennek  és elviszik a hulladékot. Akinek szükséges, segítenek a hulladékot 

kihordani és felrakni is. Komáromban idén még az elektro hulladékot is elhordta a 

város, ami korábban nem volt. Törvényből adódóan kétszer kell szervezni 

lomtalanítást, ennek a város eleget tett.  Voltak városok, ahol a koronavírus miatt 

elmaradt a lomtalanítás, de Komáromban a vírus ellenére is megvalósult. 

 
 
Üdvözlettel 

 
 
 
 
                                Mgr. Keszegh Béla  
                                polgármester 
 

 


