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Vec 
 
Válasz a képviselői interpellációra, amely 2020. február 6-án hangzott el 
 
 

A képviselő-testületi ülésen a következő interpelláció hangzott el: 
 

1. Mi a helyzet az ígért fekvőrendőr elhelyezésével az Erzsébet-szigeten, melyet 

korábban javasoltam a 10 ezres keretből? 

2. Mi a terv a szétrombolt focipályával az Erzsébet-szigeten? 

3. Folyik-e eljárás a hivatallal szemben a letört platánágak miatt?  

4. Milyen stádiumban van a tervezett körforgalom építése a volt vám területén, 

blokkolja valaki? 

 
Válaszom az Ön által feltett kérdésekre: 

 
1. A képviselő úr tavalyi javaslatának két része volt. Az egyik részből kültéri padok 

kihelyezését javasolta, amit a város megvásárolt. Mivel az év második felében 
érkeztek, így akkor nem lettek telepítve, de a tavasz folyamán ki lesznek helyezve. 
6 ezer eurós összegből a képviselő úr forgalomlassító elemeket kért. Közlekedési 
elemekről lévén szó, melyben a városi hivatal nem kompetens dönteni, a városi 
hivatal rendelt egy közlekedési tanulmányt, amelyet a közlekedésrendészet 
engedélyezett. A tanulmány – amely a második félévben készült el – egy komplex 
megoldást javasol több más közlekedést szabályozó elemmel, melynek teljes 
kivitelezési összege többszöröse az elfogadott pénzkeretnek. Ebből adódóan 
részekre bontva tudja megvalósítani ezt a javaslatot a hivatal. A hatezres 
összegbe beleférő első szakaszt a tavasz folyamán kivitelezik.  
 

2. A focipálya esetébe elindult egy folyamat, aminek egy rendőrségi vizsgálat is 
része volt. Ennek lezárultja után befejezzük a pályát, az ezzel kapcsolatos 
költségvetési tétel be van sorolva (február 27-én el lett fogadva). Nyárra elkészül  
a röplabdapálya, lesznek padok, és a focipályát is megfelelő állapotba hozzuk, 
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hogy nyugodtan tudjanak ott kikapcsolódni. A lakosok kérésére az ottani               
a közvilágítás is bővítve lett. 
 

3. Komárom városnak közel 15 ezer fáról kell gondoskodnia, tehát valóban 
folyamatosnak kell lenni ennek a karbantartásának. Sajnos, voltak évek, amikor 
ezen a területen spóroltak, különösen a gazdasági válság utáni években, így 
jelentős a lemaradás. A költségvetési keretösszegen belül viszont már tervezve 
van a fák metszése, melyre tavasszal a rügyfakadás után kerül sor, amikor 
láthatóak az elhalt részek. Korábban egy lakossági bejelentést követően volt egy 
vizsgálat, ahol a hivatal illetékes osztályán minden adatot rendelkezésre 
bocsájtottak ezzel kapcsolatosan.  
 

4. A vámterület esetén a város elkészítette ehhez a fejlesztéshez                               
a tervdokumentációt, majd átadta az építkezési engedéllyel együtt a Szlovák 
Útkezelő Vállalatnak, amely felügyelete alá tartozik jelenleg ez a szakasz.  
Az ott működő hotel tulajdonosának voltak felvetései, mivel az oda tervezett 
körforgalom gátolná a hotel és az étterem működését, jelentősen befolyásolhatja  
a forgalmukat. Ezeket a felvetéseket jelezte a Szlovák Útkezelő Vállalatnak. 
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