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Interpelláció 
Elek Sándor polgármesterhez a Képviselő-

testület 2019. november 13-i ülésére a Pipacs
és Szőlőskert utcák által határolt

önkormányzati ingatlan melletti gombapince
sérülése tárgyában  

Tisztelt Polgármester Úr!

A balesetveszélyes  szellőzőnyílások  elkerítése  miatt  és  az  illegális  hulladék  felszámolása
érdekében 2017 elején  a  Pipacs  és  Szőlőskert  utcák által  határolt  önkormányzati  ingatlan
takarítása és bekerítése megtörtént. Sajnálatos módon a munkagépekkel történő tereprendezés
közben  a  Pipacs  utca  alatt  húzódó  gombapince  teteje  és  az  egyik  elektromos  vezeték
megsérült, a Pipacs utca érintett szakasza pedig lezárásra került. 2019. július 23-án írásban
kértem információt a város polgármesterétől és jegyzőjétől.  Levelemben rákérdeztem arra,
hogy  1.)  Mikor  várható  a  Pipacs  utca  megnyitása?  2.)  Milyen  intézkedések  történtek  a
beszakadás  óta  (statikai  felmérés,  szakértő  bevonása)?  3.) Történtek-e  egyeztetések,
tárgyalások  a  szomszédos  terület  tulajdonosával  vagy  bérlőjével  a  helyzet  megoldása
érdekében?  A 2019.  július  31-i  polgármesteri  válaszlevélből  megtudtam,  hogy az  érintett
terület  bérlőjének 2017.  március  2-i  bejelentését  követően „az  önkormányzat  munkatársai
megállapították,  hogy a  terület  sűrűn  alápincézett,  a  pince  fotókkal  dokumentált  sérülése
veszélyes,  amelynek  mértékét  és  a  sérült  vezeték  állapotának  meghatározását,  valamint  a
pince  műszaki  állapotának  felmérését  szakértő  bevonása  mellett  kell  elvégezni  a  további
intézkedések  megtételéhez.”  Levelét  azzal  zárta,  hogy  a  Pipacs  utcai  szakasz  újból
megnyitására  „kizárólag  egy  komplex  felülvizsgálat  alapján  az  abban  meghatározott
intézkedések megtételét követően kerülhet sor,”. Jelezte azt is, hogy mindezt hátráltatja, hogy
a terület  bérlőjével  mindeddig  nem jött  létre  együttműködés ebben a kérdésben.  Ezért  az
építésfelügyelet segítségét kérte a probléma megoldásában.

Kérem az alábbi kérdéseimre választ adni:
1.) Tisztázott-e, hogy a 2017. március 2-i bejelentés idején ki volt a pince jogszerű használója

vagy bérlője?    
2.) Mikor  kérték  az  építésfelügyelet  segítségét  a  probléma  megoldásában?  Milyen

intézkedéseket tett eddig az építésfelügyelet? 
3.) A 2019. július 31-i válaszlevele óta milyen hivatalos intézkedéseket tett Ön a probléma

megoldása érdekében? 
4.) Az Önkormányzathoz az elmúlt három hónapban milyen hivatalos megkeresések érkeztek

a tárgyi ügyben a probléma rendezése érdekében?    
5.) Mikor várható a Pipacs utca érintett szakaszának megnyitása? 

Tisztelettel,
               Dr. Albert Gábor

önkormányzati képviselő 

Törökbálint, 2019. november 7. 


