
Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 
 
Szám: 2569-3/2011. 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. július 28-i ülésére 

 
Napirend: Pusztaszentgyörgyi út mellett árok tisztítás 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Karádi székhelyű Tiszafa Erdészeti Bt. levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy a tulajdonunkat 
képező külterületi, 410 hrsz-ú vízelvezető árok jókarba helyezését végezzük el. A munka elvégzésére azért van 
szükség, mert az árok mellett lévő rét-legelő művelésű területeket engedély alapján erdősítettük és a területen 
lévő pangóvizek miatt a telepített csemeték kipusztultak. Mivel az Önkormányzati árok cserjével és növényekkel 
benőtt és helyenként teljesen beiszapolódott az eredeti funkcióját nem tudja ellátni. Ezt a tényt a közös bejáráson 
meg is állapítottuk. 
A területre géppel bemenni nem lehet, ezért csak kézi erővel lehet a tisztítást elvégezni. Önkormányzatunknak 
nem áll rendelkezésére megfelelő létszámú fizikai állomány és technika a feladat elvégzésére, ezért az Észak-
Somogyi Vizi Társulat tett egy ajánlatot, melynek lényege, hogy ők a kb. 500 fm. 410 hrsz-ú árok jókarba 
helyezését elvégzik, ha cserébe az Önkormányzat Pusztaszentgyörgy É-i részén a kövesút mellett a K-Ny-i 
irányú szakaszon a dióstól a 300 méterre lévő vízfolyásig az útárkot géppel kikotortatja. A munkára a RAJ Kft-
től kértünk ajánlatot, melynek bruttó összege 950.000,-Ft.  Az elvégzendő munka:  
- 300 m x 5 m területen cserje és tuskó kiszedés, 
- 300 m árok kiemelés 40 cm fenékszélességgel, a kiszedett föld árok melletti elhelyezésével, 
- a busz  megfordulását biztosító elágazásban 7 fm NA 50/100 betoncsövekből átereszkészítés hídfej 
kialakítással. 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Észak-Somogyi Vizi 
Társulat által a 410 hrsz-ú önkormányzati árok kitisztításáért cserébe a Pusztaszentgyörgy település É-i 
részén a K-Ny-i irányú közút melletti földárok kitisztítását elvégezteti a RAJ Kft-vel bruttó 950.000,-Ft-
értékben. A kivitelezés költségét a 2011.évi költségvetésbe betervezett út-híd keretből fedezi. 

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 410 hrsz-ú külterületi árok 

jókarba helyezését saját embereivel elvégezteti, melynek költségeit a 2011.évi költségvetésből 
biztosítja. 

 
 
Lengyeltóti, 2011. július 20. 
 
                                                                                                              Zsombok Lajos 
                                                                                                              polgármester 
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