Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim,

Az interpellációk keretén belül az elmúlt időszakban több kérdés is megválaszolatlanul
maradt, annak ellenére, hogy a polgármester úr erre többször is ígéretet tett.
A következő kérdéseim lennének a polgármester úr felé:
1. Az építkezési engedélyeknél 74 törvénytelenséget említett az elmúlt testületi ülésen,
milyen fejlemények vannak ebben az ügyben, mik lesznek a további lépések.
2. Ahogy azt a polgármester úr említette reklamációk lettek beadva a városi kft felé. Mi
lett a sorsa és milyen állapotban vannak a TSM Veľký Meder Kft. felé benyújtott
reklamációk, mint az 1321-es lakótömb előtti parkoló, Petőfi utcai járda stb.
3. Polgármester úr márciusban említette, hogy folyamatban van a közbeszerzés a Corvin
lakótelepi parkolóra, amely beruházás a tavalyi évben nem valósult meg. Hol tart ez a
közbeszerzés és mikor indulhat el a kivitelezése ennek a parkolónak, milyen ütemterv
szerint lesz megvalósítva.
4. Szintén a márciusi testületi ülésen említette, hogy a Termál Kft. a beruházásoknál 168
ezer eurót fizetett ki a kivitelezőnek megalapozatlanul, mik voltak ezek a kifizetések
és mi lett ennek a törvénytelenségnek a sorsa. Azok az emberek, akiket megbízott a
polgármester úr, a kft beruházásának átnézésével, megfigyelésével, mire jutottak, mit
állapítottak meg.
A Termál Kft-nél elvégzett audit elkészült, hol található, mikor tárgyal, vagy tárgyalt
róla a felügyelőtanács, valamint szeretném, ha ezt a jegyzőkönyvet eljuttatná a
képviselőknek.
5. Az MPBH – lakásgazdálkodó kft-t, mint a saját kft-jét több helyen is feljelentette,
többek között a közbeszerzési hivatalnál mi lett ennek a feljelentésnek a kimenetele és
mi van a közbeszerzési hivatal által végzett és hiányosságokat feltárt, de be nem
fejezett közbeszerzési eljárással, ami a furat és ahhoz kapcsolódó munkálatok
közbeszerzését vizsgálta. Miért nem tartotta be a képviselőtestületi határozatokat
decembertől az ügyvezetők visszahívással kapcsolatban, mi szerint választotta ki,
hogy melyik ügyvezető marad a kft-nél.
6. A márciusi gyűlésen ígéretet tett, hogy választ ad a Termál Kft. ügyvezetőinek
decemberi visszahívásával kapcsolatban, abban a kérdésben, hogy miután lelépőt
kaptak a képviselő ügyvezetők, utána ismét munkaszerződést kapott az egyik leváltott
ügyvezető, de sajnos ez sem történt meg, kérem tájékoztassa erről a testületi tagokat.
7. Milyen állapotban van az Iskolai szaktantermek projektjének kivitelezése, valamint a
tűzoltószertár felújítási projektje, amelyre a város még a tavalyi évben nyert
támogatást.
8. A RTG-vel és az egészségügyi központtal kapcsolatos kérdésekre kérem a választ,
Mi lesz a sorsa az októberben megvásárolt RTG-nek?
Az új RTG mikor lesz üzembe helyezve, hogy ál ennek a kivitelezése és milyen előre
lepések vannak a helyiség felújításával kapcsolatban?
Folytatott-e tárgyalásokat a korházzal az új RTG üzemeltetésével kapcsolatban és ha
igen, akkor mi lett ezeknek a tárgyalásoknak a végeredménye?
A márciusi gyűlésen említette a várótermek felújítását, hol tart ez a felújítás, mi
minden lett ezzel kapcsolatban elvégezve?

A dezinszekcióval és deratizációval kapcsolatban több hiányosság is felmerült az
orvosok részéről mi lett ennek a megoldása, illetve ezek a hiányosságok eltávolításra
kerültek-e?
9. Az előző írásos interpellációra a bizottsági ülésekkel is kapcsolatban nem kapott a
képviselőtestület semmilyen visszajelzést, szeretnénk tudni mi az álláspontja ezzel
kapcsolatban, bár eddig nem is lett ezzel kapcsolatban semmilyen előrelépés.
A kérdéseket kérem most a testületi ülésen megválaszolni, mivel a márciusi képviselőtestületi
ülésen is azt ígérte, hogy idézem, „a jövő hét szerdáig megválaszolom írásban”, de ez nem
történt meg és természetesen írásban is a hónap végéig.
10. A kiskertek elektromos hálózatba kapcsolásával kapcsolatban milyen előre lepések
vannak, hol tart ez az ügy. Ezzel kapcsolatban kérem írásban informálni a
képviselőket és a kert tulajdonosokat.
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