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TÁRGY: tájékoztatás tűzcsapok állapotáról 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A beloianniszi tűzcsapok ellenőrzésével kapcsolatos 2021. december 31. napján érkezett 

elektronikus megkeresésükre, az alábbi tájékoztatást adjuk.  

A DRV Zrt. a Beloiannisz településen lévő tűzcsapok karbantartását törvényi előírás szerint 

folyamatosan, minden évben kétszer elvégzi. 

Beloiannisz településen 19 darab tűzcsap található. A 2021. évi II. féléves karbantartás során 

a Rákóczi és Szarafisz utca sarkán lévő földalatti tűzcsap meghibásodását észleltük, melynek 

javítása jelenleg is folyamatban van. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a településen 4 darab egyedi tűzivíz vételezési pont található 

(Paparigász u. 17., Athén u. 23., Murgana u. 36., Szeptember u. 18. számú ingatlanok előtt), 

melyek nem szabványos kialakításúak. Az egyedi tűzivíz vételezési tűzcsapokra szabványos 

állványcsővel, tömlővel és tűzcsapkulccsal nem lehet csatlakozni, ezért ezen tűzcsapok 

kiváltását javasoljuk, új föld feletti szerelvényekre. Az utolsó három cím előtt található föld 

alatti tűzcsapok tűzcsap szekrénye a föld alatt találhatók, el vannak temetve, ezért nem 

használhatók. 

A 4 darab tűzcsap kiváltására vonatkozóan levelünk mellékleteként megküldjük az 

árajánlatokat. 

A településen az alábbi helyeken lévő tűzcsapok működőképesek és alkalmasak a tűzivíz 

kivételére: Illektra u. 36., Murgana u. 12., Athén u. 47., Petőfi S. u. 3., Petőfi S. u. 25., Delcsev 

u. 1., Delcsev u. 8., Delcsev u. 25., Delcsev u. 32., Szarafisz u. 23., Szeptember u. 32., Rákóczi 

F. u. – Szeptember u. sarok, Paparigász u. 33., Paparigász u. 42/a., Paparigász u. 63., 

Paparigász u. 75., glóbusz telep,  Víztorony u. végén. 
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A Rákóczi u. 30. szám elötti közkút megszüntetésére vonatkozóan korábban az 

önkormányzatot árajánlatot kért, melyet mellékelten szintén megküldünk. 

A társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatás minőségének fenntartására, amelyhez 

önkormányzati partnereink visszajelzése elengedhetetlen fontosságú. Együttműködését, 

észrevételét köszönjük! 

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint. 

 

Tisztelettel: 

 

Csertán Gábor 

termelési főmérnök 
Kovács Anita 

igazgatási és kommunikációs vezető 
 

 

 

Melléklet: 

Athén 23. u. új FF. új tűzcsap beépítésre kalkuláció 

Murgána u. 36. FF. tűzcsap beépítésre kalkuláció 

Paparigász u. 17. új FF. tűzcsap beépítésre kalkuláció 

Szeptember u. 18. új FF. tűzcsap beépítésre kalkuláció 

Rákóczi u. közkifolyó megszüntetésére kalkuláció 
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