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Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Szalai László Képviselő Úr Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 
 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. augusztus 27-i ülésére 
 

Kérdések: 

 

1. A tűzoltó készülékek ellenőrzésével kapcsolatos interpellációra 2015.06.24.-i keltezéssel 
adott válaszában úgy tájékoztatott „ A mészáros és Társai Bt-vel 8 intézményünk áll 
vállalkozói jogviszonyban, ebből két intézmény kötött szerződést határozatlan időtartamra a 
Mészáros és Társai Bt-vel mely szerződések jelenleg is hatályban vannak.” 
Ezzel szemben információim szerint az összes szerződés, megállapodás írásban vagy szóban 
még március-május hónapok között felmondásra került. 

Mint leírták „más vállalkozóval a tárgykörben fizikai teljesítések, pénzügyi kifizetések, 
valamint szerződéskötések a mai napig nem történtek.” Ha ez az állítás igaz, akkor Mészáros 
Úr szerződésének felmondása óta senki nem ellenőrizte, cserélte a lejárt határidejű tűzoltó 
készülékeket? Mennyi lejárt határidejű készülék volt az önkormányzatnál és az 
intézményeinél? 

2. A híd u. és Csallóközi u. lakói lassan két éve folyamatosan jelzik, hogy az ott zajló 
építkezés megnehezíti a közlekedésüket. Az egyik forgalmi sáv gyakran le van zárva, az 
útburkolat tönkre ment, föld rakódott rá amely esőben csúszóssá, sárossá válik. 

Ki, mikor, meddig engedélyezte a terület elfoglalását?( Az engedély másolatát kérem csatolni 
szíveskedjenek ). Mennyit fizetnek a területfoglalásért? Milyen helyreállítási kötelezettséget 
írtak elő? 
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Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Válaszok: 

1.Mint azt a június 18-án kelt interpellációs válaszomban is leírtam Önnek az önkormányzati 
intézmények vezetői saját hatáskörben döntenek arról, hogy a tűzoltó készülékek 
karbantartását kivel végzik el, és az Ő felelősségük az is, hogy ez határidőben megtörténjen. 
Az intézményektől bekért és beérkezett információk alapján az alábbi tájékoztatást adom: 
A Mészáros és Társa Bt-vel két intézmény esetében korábban meglévő szerződések 
felmondásra kerültek. 
Megrendelés útján történő ellenőrzésre az intézmények a megfelelő kompetenciával 
rendelkező Békési Önkormányzati Tűzoltóságot kérték fel. 
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokának 2015. július 17-én kelt feljegyzése 
alapján a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeiben elkezdték és 
folyamatosan végzik a tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok felülvizsgálatát, így lejárt 
határidejű készülék nincs. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Intézményvezetők 
              Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

2. A Híd utca burkolatának javítását a vállalkozó vállalta, mely munkálatok jelenleg 
folyamatban vannak. 
Köszönetet mondunk a beruházóval együtt az érintett lakosok türelméért és megértéséért, ami 
lehetővé teszi, hogy munkahelyteremtést szolgáló beruházás megvalósulhasson. A közterület 
használat engedélyezése építőanyag tárolása céljára tárgyában hozott határozatokat 
mellékeljük a válaszhoz. 

Kérem válaszaim elfogadását. 

Békés, 2015. július 30.                                               
 
                                                                                              Izsó Gábor 
                                                                                             polgármester 


























