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TŰZMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 
VÉGREHAJTÁS ELLEN ŐRZÉSE 

a 2017. július 25-i intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról 
 
Az ellenőrzésen részt vettek: Pojendán János tü. százados a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs pk., 
                                               Siklósi István polgármester 
 
Intézkedési terv: (Megjelent a város honlapján 2017. július 26-án) 
 

érintett terület fellelt probléma szükséges intézkedés felelős határidő ellenőrzéskor 
tapasztaltak 

Kinizsi utca Nyárfa-
Thököly utca közötti 
záportározó felöli 
ingatlanok 

A nád az ingatlanok 
kertjében, udvarában is 
„feltört”,   

A nád lekaszálására 
felszólítás a 
lakosoknak 

Levél kiküldéséért 
Lajkó Roland, a 
kaszálásért 
érintett 
ingatlanok lakói 

Levél 
kijuttatásra: 
2017. augusztus 
4., kaszálásra 
2017. augusztus 
15. 

levelek határidőre 
eljuttatva, 
kaszálások nem 
készültek el 

Nyárfa utca Tarcsai út 
felöli oldalán a Kinizsitől 
a Keskeny utcáig  

Ingatlanok közvetlen 
közelében, a hátsó 
telekhatáron, döntően 
önkormányzati területen 
veszélyes közelségben 
van a nád 

 A telekhatárok 
mentén kb. 10 m-es 
szélességben a nád 
és egyéb növényzet 
levágása, levágott 
anyag kihordása a 
kaszált területről. 

A munka 
megszervezéséért: 
Kovács Imréné 

2017. augusztus 
15. 

a kaszálás határidőre 
elkészült 

Medvefejes tó, a Tó utca és 
a Tulipán (Újtelep) utca 
közötti ingatlanok tó felöli 
vége 

Ingatlanok közvetlen 
közelében, a hátsó  
telekhatárig benőtte a 
nád   

A nád lekaszálására 
felszólítás a 
lakosoknak 

Levél kiküldéséért 
Lajkó Roland, a 
kaszálásért 
érintett 
ingatlanok lakói 

Levél 
kijuttatásra: 
2017. augusztus 
4., kaszálásra 
2017. augusztus 
15. 

levelek határidőre 
eljuttatva, 
kaszálások nem 
készültek el, itt 
szükséges a 
természetvédők 
hozzájárulása 
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Hársfa utca, Vésztői út a 
Hársfa utcától a szoc. 
bérlakásokig 

Ingatlanok 
közelében, a Vésztői 
úton a hátsó 
telekhatárig benőtte 
a nád   

A nád lekaszálására 
felszólítás a 
lakosoknak 

Levél kiküldéséért 
Lajkó Roland, a 
kaszálásért 
érintett 
ingatlanok lakói 

Levél 
kijuttatásra: 
2017. augusztus 
4., kaszálásra 
2017. augusztus 
15. 

levelek határidőre 
eljuttatva, 
kaszálások nem 
készültek el, itt is 
szükséges a 
természetvédők 
hozzájárulása 

Szabó Á. utca vasút felöli 
ingatlanjai a Zrinyi utcától a 
sorompóig 

Néhány ingatlan 
közelében a hátsó 
telekhatárig és 
beljebb is benőtte a 
nád   

A nád lekaszálására 
felszólítás a 
lakosoknak. 

Levél kiküldéséért 
Lajkó Roland, a 
kaszálásért 
érintett 
ingatlanok lakói 

Levél 
kijuttatásra: 
2017. augusztus 
4., kaszálásra 
2017. augusztus 
15. 

levelek határidőre 
eljuttatva, 
kaszálások nem 
készültek el,  

József A. utca 90 szám Az ingatlan 
mezsgyéjéig benőtt 
a nád 

 A telekhatárok 
mentén kb. 10 m-es 
szélességben a nád 
és egyéb növényzet 
levágása, levágott 
anyag kihordása a 
kaszált területről. 

A munka 
megszervezéséért: 
Kovács Imréné 

2017. augusztus 
15. 

a kaszálás határidőre 
elkészült 

Zöldfa, Fürjes utcák és a 
Belentai utca által bezárt 
terület  

A leégett nádas 
terjeszkedik 

 A telekhatárok 
mentén legalább 10 
m-es szélességben a 
nád és egyéb 
növényzet levágása, 
levágott anyag 
kihordása a kaszált 
területről. 

A munka 
megszervezéséért: 
Kovács Imréné 

2018. március 
10. 

még nem határidős 

Zöldfa, Fürjes utcák és a 
Belentai utca által bezárt 
terület  

Az ingatlanok 
területén belül a 
nádas terjeszkedik 

A nád lekaszálására 
felszólítás a 
lakosoknak. 

Levél kiküldéséért 
Lajkó Roland, a  
kaszálásért 
érintett 

Levél 
kijuttatásra: 
2017. augusztus 
4., kaszálásra 

levelek határidőre 
eljuttatva, 
kaszálások nem 
készültek el 
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ingatlanok lakói 2017. augusztus 
15. 

Az Ady Endre utca folytatása a 
Frey Á. utcától a Panoráma 
étteremig a „gödör”-nél, 
valamint vasút felöli oldalon 

Illegális szemét, 
építési törmelék 
lerakás folyik, 
láthatóan 
rendszeresen 

Tiltó táblák 
kihelyezése a 
szakaszon (legalább 
6 db) 

Kerekes László a 
Közszolgáltató 
Intézmény 
megbízott 
vezetője 

2017. augusztus 
10. 

csak kettőt találtunk 
fel, abból az egyik 
esetében a karó 
aljánál volt a tábla 

Az intézkedések elvégzésének ellenőrzése polgármester (a 
katasztrófa 
védelemmel közös 
bejáráson) 

A megjelölt 
határidőket 
követő 10 napon 
belül  

határidőben 
megtörtént az 
ellenőrzés 

 
A pirossal jelölt feladatok nem, vagy csak részben valósultak meg. A lakosság által elvégzendő kaszálások szervezett keretekben történő 
elvégzése a város és intézményeiben alkalmazott munkavállalók időbeosztásától függően a továbbiakban folyamatosan valósulnak meg. 
 
 
 

Siklósi István 
polgármester 

Mezőberény, 2017. augusztus 17. 
 
 
 

Kapják: 
1. Pojendán János tü. százados, parancsnok, Katasztrófavédelmi Őrs Mezőberény, 
2. Lajkó Roland, közbiztonsági referens 
3. Kovács Imréné, Közfoglalkoztatottak munkaszervezője, 
4. Kerekes László, Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője, 
5. Honlapon való megjelenés érdekében titkárság 1. (e-mailben) 
6. Irattár 

 
 


