Fiatal Független Képviselők Frakciója
Frakcia Mladých Nezávislých Poslancov

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ
Gúta város önkormányzatának ülésére
11. testületi ülés, 2015 Szeptember 28.

1. Parkban a hajléktalanok és az ittas egyének randalírozásainak radikális véget kell vetni! Már fél éve
interpellálgatjuk továbbá a közrendvédelmi bizottságon állandó programpont. Nem találunk rá megoldást?

2. Városi lakások karbantartására kell a költségvetésben létrehozni egy csomagot. A város tulajdonában
levő bérlakások nagy részére ráférnek kisebb‐nagyobb javítások. Ezt a kezelővel egyeztetve a szükséges
eljárások (kö9zbeszerzés etc.) után el kell kezdeni orvosolni.
Pár pelda:
 Tisztviselőház avagy K2, fakorlátjai veszélyesek, két éve tudjuk ezt.
 Radnóti utcában az épületünk állapota enyhén szólva hagy maga után némi kivetnivalót.
 A Rózsa utcában a kolaudáció óta tudjuk, hogy a 18 lakás bejárati ajtói rosszak, ennek már három
éve.

3. A város központjában lévő kis park, a körforgalom mellett ‐ keresztüljárak rajta sokan, kérnénk ott egy
szemetest elhelyzeni.

4. Radnóti u.2 ‐ tavaly elég nagy vita volt ez a ház, úgy tünt sikerül is megoldani. Kérném informálni a
testületet, többek közt az ottlakókat, hogy áll most az ügy.

5. Déli zóna ‐ A régiófejlesztési, energegazdálkodási és idegenforgalmi bizottság jegyzőkönyvbe foglalt
javaslatát kérem beépíteni a költségvetésbe. Mely szerint a déli zónában levő eladó területek
marketingtervét kezdje el a város. Továbbá az októberi testületi ülésen kérjük a hivatalt tájékoztasson a
mérnöki hálózatok kíépítésével kapcsolatban ezen lokalitásban.

6. Gútai vásár ‐ a mai kiértékelésből világos, hogy újra kell gondolni. Kérnénk egy kinevezni egy személyt a
városi rendezvények koordinálásával, akár egy osztály munkája is lehet ez. Első sorban el kell dönteni
milyen irányban szeretnénk haladni a zenés elemekkel:
 fesztivált csinálni a vásárból, bevonzani minél több környékbeli látogatót és ezzel növelve a
bevételeinket
 avagy kitöltőprogramként ingyenes szórakozási lehetőséget szeretnénk biztosítani lakosainknak a
vásár alatt
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7. Brünni téri parkolás ‐ lakosok fordultak hozzánk kréssel, miszerint kialakítanának a Brünni tér 13 és 14‐es
lakótömbök közt saját használatra parkolóhelyeket, mivel nem férnek el az autók. Hasonló módon
javasoljuk a 14‐es lakótömb melletti területet is megoldani:

Gúta, 2015.09.28

Tisztelettel,

___________
Mgr.Ing. Forró Tibor
frakcióelnök
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