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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2O13 december 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőberény, Békési u. l/B. szám alatti önkormányzati ingatlan lakói kéréssel fordultak a
Képviselő-testülethez kerékpár tároló kialakítása tárgyában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester előterjesztéshez mellékelt
válaszlevelét fogadja cl.

Határozati javaslat
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a polgármester

válaszlevelét, melyet a Mezőberény, Békési u. I /B. szám alatti önkormányzati ingatlan
lakóinak irt a kerékpár tároló kialakítása tárgyában.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal

Mezőberény, 2013. december 11.

Zolnai Madolna
titkársági referens



Mezőberény Város Polgármesterétől
5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: 36-66-515-5 15 Telefax: 36-66-515-503
E-mail: polgarmester@mezobereny.hu

Ikt.sz.: 3967-1/2013.
Tárgy: Kerékpár tároló

Békési Út 1/B önkormányzati ingatlan
lakóinak
5650 Mezőberény

Tisztelt Lakók!

Mezőberény Város önkormányzata összesen több, mint 140 bérlakással rendelkezik.

Ezek a lakások folyamatosan lakottak, azok lakói a lakás és környezete megtekintése

után, szabad elhatározásukból kötnek bérleti szerződést a Városi Közszolgáltató

Intézmény igazgatójával és a polgármesterrel. A szerződés megkötésekkor tökéletesen

tisztában kell lenniük azzal, hogy a lakás milyen állapotban Van, illetve ahhoz milyen

formában állnak rendelkezésre tároló területek. Az önkormányzat nem vádolható azzal,

hogy nem tájékoztatja a bérlőket a bérlemény állapotáról, így az sem elvárható, hogy

további szolgáltatásokat rendeljünk a bérleti szerződésben rögzített feltételekhez.

Levelükben nem részletezik, hogy pontosan hol és milyen formában képzebének el

zárt tárolót, így csak feltételezésekre hagyatkozhatunk.

Ezen feltételezések alapján azt tudjuk kérésükre válaszolni, hogy a lépcsőház

közelében nem áll rendelkezésre olyan terület, ahol az Önök által kért lehetőséget

megvalósíthatnánik. Arról is tájékoztatjuk Önöket, hogy egy zárt tároló esetleges

kialakítása terveztetéssel, engedélyeztetéssel, valamint a kialakítás költségeivel jár. Így

nem lehet azt mondani, hogy “viszonylag kis energia ráfordítás”-sal megoldható lenne

kérésük teljesítése.

Tisztelettel:

Siklósi István
polgármester

Mezőberény, 2013. december

Mezőberény Város Befektetőbarát Település



RKE2ETT DE 02.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A Békési Út 1 ./B lépcsőház „fecskeház” lakói fordulnak Önökhöz segítségért. Sajnos a
lépcsőházunkba a kerékpár, babakocsi és egyéb járművek számára, tárolásra alkalmas helység
csak a 3. emelten található. A lépcsőházban 14 lakás van, melyben jelenleg 27 fő lakik, ebből
23 felnőtt ás 4 gyermek, akik még az egy évet sem töltötték be. Az itt lakók legtöbbsége
kerékpárral rendelkezik, valamint a kisgyermekes családck babakocsival. Ezek tárolását a
f?Mdszinten a postaláda- és villanyórák előtt, esetleg a lépcsőfordulókban tudjuk tárolni, de azt
is tudjuk, hogy ezzel megszegjük a katasztrófa védelem áltaf előírt szabályokat. Úgy
gondoljuk, hogy egy férfitől, de legfőképp egy hölgytől és kismamától nem várható el, hogy
naponta akár többször a 3. emeletre Vigye fel kerékpárját, babakocsiját, hogy azt az
előírásoknak megfelelően tudja tárolni, nem beszélve arról, hogy ezt egy karon ülő
gyermekkel, lehetetlen kivitelezni. Mivel a földszinten elég kevés hely van, így a

kerékpárokat egymásra támasztva tudjuk csak tárolni, mellyel megkarcoljuk, megrongáljuk
azokat. Figye1iünk kell arra is, hogy a babakocsik elé ne tegyünk kerékpárt (mellyel ismét
kevesebb hely van), mert az anyuka karon ülő gyermekével nem tudja a kerékpárokat elrakni
ás gyermekét a babakocsiba tenni.

Az itt lakók számáranagy segítség lenne egy megfelelő méretű tároló, mely alkalmas
lenne a kerékpárok és babakocsik tárolására. Úgy véljük, hogy a lépcsőház közelében egy zárt
tároló építése megoldást jelente erre a problémára. Ez a viszonylag kis energia ráfordítás,
jelentős elégedettséget teremtene a lakóközösségünkben.
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Mellékelünk Önök számára egy Pár fotót a kerékpárok és babakocsiktárő1ásáróL
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Előre is köszönettl, az 1 ./B lépcsőház lakói:
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