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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviseIő-testflei 2015. évi munkatervéhen meghatározta a Mezőberény Város külterületi utak,csatornák, árkok, átereszek, tiltók, és más víz lefolyását szabályzó műtárgyak állapotánakfelülvizsgálatát. A felülvizsgálat megtörtént és az előterjesztés mellékletében található táblázatbanösszcfoglalásra került.
A felülvizsgálat során a területen szolgálatot teljesítő mczőőök munkáját és a mezőgazdaságivállalkozók segítségét vettük igénybe. A vállalkozóknak szóló - mellékelt anyagban szereplő -.kérésünkre ... válasz érkezett. Ezek feldolgozása után összességében megállapítható, hogy a vízelvezetésé biztosító csatornák, árkok, tiltók, műtárgyak és a mezőgazdasági gépjárművek általnagyobb forgalmat lebonyolító fóldutak jó állapotban vannak köszönhetőet a gazdák által végzettrendszeres karbantartásnak.

A ritkán/ritkábban használt fbldutak nagy része kielégítő állapotban van és járható, kisebb részegazos és veszélyes közlekedés szempontjából. Ezen ritkán használt utak jellemzően elszántás miattkeskenyebbek az előírtnál.
Jelenleg sok Út, csatorna, árok esetében nem a földhivatali nyilvántartás szerint vannakhasználatban. Az elszántás mellett a csatornák betemetése, az utak más nyomvonalon történőkitaposása vezethet a nyilvántartástól eltérő területen történő használatára.

Bár külterületi útjainkriak úgymond „csak kisebb részét” teszik ki a közlekedés szempontjábólveszélyes/veszélyesebb utak, de még ez a kicsi rész is hatalmas mennyiségű utat takar. Ennekegyszeri rendbe tétele is komoly anyagi és időráfordítással jár, de rendszeres ellenőrzése éskarbantartása már túlmutat az önkormányzat lehetőségein. Illetve szükségessége is átgondolandó.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 0422/1 és 4479/l hrsz árkoktisztítását.
A mellékelt táblázatban szereplő további brsz. önkormányzati tulajdonú területeknél tett javaslatokmegvalósításának költségbeeslését rendeli et.
Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor igazgató
Határidő: árkok tisztítása 2015. augusztus 31.

költségbecslés 2015. augusztusi testületi ülés

Mezőberény,2015.júniusl7. :
Siklósi István
polgármester



Külterületi utak, csatornák, stb. felülvizsgálata
2015. június 29-i testületi ülésre

Ssz. Hely vagy Hr Megnevezés Probléma Megoldási javaslat Felelős Költségviselő—

1 0422/1 árok tele fával, bokorral árok megtisztítása VKI VKI
2 0479/1 árok tele fával, bokorral árok megtisztítása VKI VKI
3 438 Út Út részben elszántva ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántója
4 485 Út Út részben elszántva ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántója

Laposikert 1-
9. kapu kapubejárók nincs áteresz áteresz elhelyezése VKI VKI

Laposikert 1- szélessége változó,6
9. kapu

Út
részben el van szántva

ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántója

7 449 tiltó Önk. Önk.

— Ókert összes Út
Út részben elszántva ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántója

9 rosszállapot tereprendezésgréderrel VKI VKI
rossz állapot, részben tereprendezés gréderrel, ki VKI/ az Út10 01. tábla Út VKI/Önk.elszántva kell jelölni a parcellákat elszántója
mesgyék elhÚzódva,11 V táblák Út ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántójautak szűkülnek
földet, törmeléketV-G tábla tereprendezés gréderrel, ki12 Út hordanak az Útra, eső Önk. az Út elszántójaközött kell jelölni a parcellákatután járhatatlan
mesgyék elhÚzódva,13 G táblák Út ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántójautak szűkülnek

G táblák Út ki kell jelölni a parcellákat Önk. az Út elszántója14 Út részben elszántva
15 D1-2 tábla szűk Út. az Út nincs

tereprendezés gréderrel, ki VKI/ az Út16 B4 tábla Út karbantartva, nagy a VKI/Önk.kell jelölni a parcellákat elszántója17 BLtáblák gyomnövényzet

tereprendezés gréderrel, ki VKI/ az ÚtK táblák zsákutak gazos, elszántva VKI/Önk.18 kell jelölni a parcellákat elszántója
E4 tábla

tereprendezés gréderrel, ki VKI/ az Út(Madarász Út gazos, elszántva VKI/Önk.kell jelölni a parcellákat elszántójatanya után)

Al, A2, Bl,
tereprendezés gréderrel, ki VKI/ az ÚtB2, Cl, C2 Út gazos, elszántva VKI/Önk.kell jelölni a parcellákat elszántója20 táblák

Z5-E2 táblák
21 között Út gyomos, gazos tereprendezés gréderrel VKI VKI

mindkét szélét benőtte0219, 0205 Út
a kökény

tereprendezés gréderrel VKI VKI

Nem egyeznek meg a rendezési terven használt hrsz-okkal.
pontosítás szükséges
VKI Városi Közszolgáltató Intézmény
Önk. Mezőberény Város Önkormányzata

a dölt betűvel jelzetteket a közmunka keretében el kell végezni
a többire költségbecslés kell az augusztusi testületi ülésre

Mezőberény, 2015.
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Mezőberény Város Polgármesterétől
5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. I (I :
Teletn: 36-66-515-515 Telefax: 36-66-515-503
E-mail: poIgarmesterrnezobereny.hu

__-

lkt. szám: /2015.

Tárgy: júniusi testületi ülés
Mezőberény Város
Mezőgezdasái vállalkozóinak
5650 Mezőberény

Tisztelt Címzettek!

Mezőberény Város Képviselő-testülete 2015. évi munkatervébe betervezetten - egy
mezőgazdasági vállalkozó javaslatára - foglalkozni kíván a város külterületi útjai, csatornái,
árkai, átereszei, tiltói és más. a Víz lefolyását szabályozó műtárgyai állapotának
felülvizsgálatával.

A feladat speciális ismereteket igényel, és meglehetősen nagy ahhoz, hogy az Önök segítsége
nélkül azt megoldhatnánk. Ezért kérem, hogy írásban jelezzék a területen tapasztalt
hiányosságokat, s esetleg megoldási javaslatokat is tegyenek.

Visszaj elzésüket írásban kérném elj uttatni a polgarrnester®mezobereny.hu címre, 2015.
június 17-ig. A testületi döntés előkészítése a bizottsági üléseken történik, amelyre tisztelettel
várom Önöket. (Június 23-án 17,30 órától az ügyrendi. június 24-én 17 órától a gazdasági
bizottság ülésezik.)

Tisztelettel:

Siklósi István
polgármester

Mezőberény. 2015. június 03.

Mezőberény Város Befektetőbarát Település


