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I.

Melléklet

Tárgy: Beszámoló a Kft 2013 első félévében végzett tevékenységéről

Melléklet: I. Észrevételek, javaslatok

Az alábbi észrevételt a 2012. január 07.-én a T. Képviselő testületnek készített
beszámolómból idézem:

Közterületi és intézményeknél található játszóterek, játékok minősítése
lejárt. Informálódtunk a minősítő cégnél, a játékok jelenlegi rossz
állapotukban nem minősíthetők. Felújításuk nem gazdaságos.
Fenyőből készültek, korrodáltak.
Esetleges baleset esetén óriási az önkormányzat felelőssége, lévén a
sérült vélhetőleg gyermek lesz, mely óriási visszhangot fog kapni.

Az ügyben érdemi előrelépés nem történt, játszó eszközeink továbbra is kritikus állapotban
vannak. Az iskolában például már nincs is, elbontottuk, mert balesetveszélyes volt. Naponta
megszólítanak engem is, vagy a játékok állapotára, vagy azok hiányára hívva fel a
figyelmemet. Javaslom a 2014-es költségvetésben forrást keresni erre a célra.
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Másik kardinális probléma a hó eltakarító gép állapota. Ez a terepjáróra szerelhető hótoló
adapterből, és a platóra rögzíthető szóró egységből áll. Az adapterek amerikai gyártmányok,
gyakorlatilag nem kapható hozzá alkatrész. Magyarországi forgalmazását megszüntették
ennek a típusnak ( valószínűleg nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket). 2011 telén már
elromlott a toló lap vezérlő egysége, akkor sikerült fellelni egy elfekvőt a forgalmazónál ( aki
azóta nem forgalmazza ezt a gépet) 60E Ft-ért. 2012-és télen újra elromlott ekkor egri
mérnökök javították a vezérlő nyáklapot, működik de nem tökéletesen. Azt mondják
túlterheljük a rendszert. Amikor ez a gép beszerzésre került még nem volt a lakóparki
falurész. Nem tudjuk idén télen mikor romlik el. A sószóró adapter meghajtó motorjánál a só
szétmarta a tömítést, a fenéklemezt és a csapágyat. Mivel újat nem tudtunk szerezni
esztergályos munkával, hasonló csapággyal és kisipari tömítéssel próbáltuk felújítani. Ezt sem
tudjuk meddig fog működni. Mindkét meghibásodásnál leállt a hó eltakarítás, Dühös
telefonok tömegét generálva. Vállalkozót kellett bevonni, de ők csak a szerződéses munkáik
után jöttek ki a faluba, késve.

Legfontosabb probléma, amiért önökhöz fordulok a biztonság! Ez a gép speciális
granulátumos szóróanyaghoz készült, ami megfizethetetlen. A sós-homok szórásánál az anyag
beragad a tartályba. Sötétben, mínusz 10 fokban is egy ember ül a platón aki keveri egy
rúddal az anyagot a tartályban. Nem egy európai megoldás, és a kressz is tiltja. Ha a gép
megcsúszik jobb bele sem gondolni. Ez ügyben tekintsék meg a mellékelt videót,
önmagáért beszél. ( III., IV., melléklet)

Ezért javasolok minél előbb egy nagyobb teljesítményű szerkezet beszerzését. Valószínű,
hogy valamilyen traktor által működtetett szerkezet lenne a megfelelő, amit nyáron is tudnánk
használni.

Tisztelettel: Balogh László

