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Válasz  a képviselői  interpellációra,  amely  elhangzott  Komárom  város  képviselő 
testületi ülésén  2015. március 26-án

2015. március 26 – i  képviselő testületi ülésén elhangzott interpellációja a polgármester felé, 
amely felveti:

1. A KOMVaK ügyét, hogy Mandzák és Társa ügyvédi irodával megkötött szerződés 
miért került felbontásra?

2. Hogy a város tervezi-e a Calor kft. cég privatizálását? 
3. Hogy  a Komáromi  városi  hivatal  hány  főosztályvezetője  kapott  felmondást  és 

hányan kerültek újra kinevezésre megbízottként?
4. A civil alap létrehozásával kapcsolatosan, mivel ehhez szóló műkődési szabályzat 

nem került jóváhagyásra, hogy a kérvényt kinél lehet benyújtani és hogy a város 
mi alapján fog dönteni?

5. Rezsicsökkentéssel kapcsolatosan,  hogy Komárom városa tervez-e változásokat 
a  fűtés  és  szemétdíjat  illetően,  és  hogy  a szerződés  lejárását  követően 
lehetséges  volna-e  az  iskolákat  és  az  óvodákat   lekötni  a jelenlegi  távfűtési 
rendszerről?

Tekintettel az Ön kérésére az írásbeli válaszadásra a válaszom  az Ön  által szóban 
feltett kérdésekre: 

1. Komárom városa kérvényben információt kért Mandzák és Társa ügyvédi irodától 
(Pozsony)  az  ingatlan  tulajdonjogviszonyának  meghatározása  ügyében 
(Komárom Város, mint felperes és Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
mint  alperes).  JUDr.  Michal  Mandzák  ügyvéd  úr válaszként  elküldte  a  jogi 
szolgáltatás  nyújtásról  szóló  szerződésektől  való  ellépését,  azzal  indokolva 
döntését, hogy a városnak ezt a kérését az ügyfél és az ügyvéd közötti bizalom 
elvesztésének tekinti.

2. Polgármesternek  nincs  információja  a Calor  kft.  céggel  kapcsolatos 
manipulációkról,  illetve  tranzakciókról,  és  nem  is  hallott  ilyen 
kezdeményezésekről. 

3. Elbocsájtásra  nem került  sor,  8 osztályvezető került  leváltásra,  de ugyanakkor 
mind a 8 személy a kiválasztási  folyamat lezárásáig megbízást kapott  az adott 
osztály vezetésére. 

4. A civil  alapból  való  pénzügyi  eszközök  merítésével  kapcsolatosan  (10.000,-  € 
a költségvetésben)  egy szabályzat  van előkészítésben,  amely meghatározza a 
folyamat lépéseit a pályázat kihirdetésétől számítva, a kérvényezés, a jóváhagyás 
és a merítés lehetőségeit. 
Az elkészített szabályzat a képviselő testületi ülésen kerül előterjesztésre.
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5. Komárom  városa  minden  hatáskörébe  tartozó  szervezetet  a rezsikiadások 
csökkentésére  ösztönzi,  beleértve  az  energia  és  a fűtés  költségeit   is. 
A szervezetek  központi  távfűtési  rendszerről  való  lekapcsolása  az  új  törvény 
elfogadásával  erősen  határolva  van,  mivel  a rendszerről  való  lekötéssel 
a központi fűtés üzemeltetőjének is egyet kell értenie. Komárom városa 2006-ban 
a  képviselő  testületi  ülésén  elfogadta  „Komárom  Város  energetikai  fejlesztési 
tervét“,  amely koncepció alapján kell  eljárnia. Ennek ellenére a város törekedni 
fog  az  adott  probléma  elemzésére,  és  intézkedéseket  hoz  a kiadások 
csökkentése céljából.  

Üdvözlettel
     
         Ing. Stubendek László

       polgármester 


