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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2005. január 28. napján megtartott ülésén elhangzott interpellációkra 
az alábbi választ adom.  
 
Kálmán János képviselő úr kérte, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyvek a hitelesítést 
követő 5 napon belül kerüljenek fel az internetre, illetve a könnyebb keresés érdekében a 
jegyzőkönyvek mellett szerepeljenek a napirendi pontok is.  
 
A képviselő-testületi jegyzőkönyveket  a hitelesítést követő egy-két napon belül  e-mailen 
megküldjük a TEAM Számítástechnikához, amelynek munkatársai teszik fel a honlapra.  
A www.szentesinfo/testület. hu honlapon a jegyzőkönyveknél a baloldali napirendi pont 
felsorolásra klikkelve gyorsítható a keresés.  
 
Képviselő úr a Szentes, Kossuth u. 21. sz. alatti építkezéssel kapcsolatban megkérdezte, 
hogy az önkormányzat milyen intézkedést tesz a szerződés betartásáért és az állapot 
felszámolásáért.  
 
2004. augusztus 30-án és 2004. szeptember 29-én polgármester úr, majd 2005. február 10-
én a jegyzői iroda irásban, korábban a vagyongazdálkodási iroda szóban kért hitelt érdemlő 
nyilatkozatokat a beruházótól, mely összefoglalóan arra irányult, hogy rendelkezik e a 
beruházás teljes befejezéséhez szükséges pénzügyi fedezettel és mi az a legrövidebb 
határidő, amikorra hajlandó vállalásának eleget tenni. 
A beruházást az hátráltatta, hogy az eredeti kivitelezővel 2002-ben hibás teljesítés miatt 
szerződésbontásra és perre került sor, egy-egy munkára tudtak rész-kivitelezési szerződést 
kötni, csak 2004-ben sikerült új kivitelezőt találni. 
A beruházó nyilatkozata szerint a teljes szerkezetépítéshez szükséges anyagok 
megvásárlásra kerültek, tervei szerint 2005 nyarára az utcai homlokzat végleges formáját 
mutatja, az év végéig az üzlethelyiségek beüzemelésre kerülnek.  
A szerződés tartalmazza az önkormányzat visszavásárlási jogát. Ha ezzel most élnénk, a 
megkezdett beruházás és a terület újbóli értékesítése legalább 4-5 hónapot  venne 
igénybe, ez is csak a megvalósítást tolná későbbi időpontra. 
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Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő úr megkérdezte, hogy vannak-e lejárt, illetve olyan 
interpellációk, amelyekben érdemi ügyintézés nem történt. 
Irodánk olyan nyilvántartást vezet az interpellációkról, mely tartalmazza az interpelláló 
képviselő nevét, az interpelláció tárgyát, a válaszadó megnevezését, a Képviselő-testület 
elé terjesztés időpontját, a döntés eredményét, illetve a válaszban megfogalmazott ígéretet.  
 
Az interpellációs válaszok kivizsgálása során megállapítást nyert, hogy a Felügyelő 
Bizottságok és Kuratóriumok személyi összetételével kapcsolatos interpellációra írásbeli 
választ nem adtak. Szűcs Lajos alpolgármester és Halmai László képviselő úr személyesen 
folytattak tárgyalásokat, és arra a megegyezésre jutottak, hogy az önkormányzati tulajdonú 
kft.-k, kht.-k mérlegbeszámolójának tárgyalásakor – várhatóan 2005. májusi képviselő-
testületi ülésen – térnek vissza a személyi összetétel meghatározására. 
Halmai László képviselő úr a "szerzői jogának megsértése a Szentesi Élet c. hetilapban" 
tárgyú interpellációjára a képviselő úr és a Képviselő-testület a választ nem fogadta el. Az 
el nem fogadott válasz kivonatát a képviselő-testületi ülést követően megküldtük Lovas 
József mb. szerkesztőnek. 
Dr. Rébeli Sz. Tamás a "futballpályára mobil lelátó biztosítása" tárgyú interpellációjára 
alpolgármester úr adta meg a választ a 2004. április 23. napján megtartott ülésen. Azonban 
a képviselő úr kérte, hogy a májusi ülésen térjenek vissza a válaszadásra, de képviselő úr 
a májusi ülésen nem volt jelen. A 2005. január 28-i ülésen polgármester úr szóbeli 
tájékoztatójában elhangzott, hogy a Metalcom Rt. felajánlotta a mobil lelátó elkészítését, 
melynek tervezési munkája folyamatban van. Az Önkormányzattól csak az anyagár 
megfizetését kérte, amely összeg a Sportközpont költségvetésében rendelkezésre áll. 
Ugyancsak dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő úr kérte a Kertvárosi kis utcákban az 
egyirányúsítást a megnövekedett forgalom miatt. A Műszaki Osztály 2004. július 2-án 
megtartott ülésen adta meg a választ, amelyet a képviselő úr nem fogadott el, a Képviselő-
testület azonban elfogadta, ezért nem kíván további intézkedést.  
 
Kérem az interpellációkra adott válaszok elfogadását. 
 
 
Szentes, 2005. február 15. 
 
 
 
 
 Szabóné dr. Török Mária 
 
 
 
 
 
 
 
 


