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E l ő t e r j e s z t é s  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. augusztus 31- ülésére 

 
Napirend: Pete Lajos köz csatlakozásában rácsos áteresz építése 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lengyeltóti, Zrínyi u.52-58.szám alatti lakosok vízügyi panaszának kezelésére a vízrendezést végző 
vállalkozó saját költségén a Pete Lajos közben megépített 2 db. vízterelőt az aszfaltrétegbe. Az azóta 
lehullott 30-40 mm-es csapadékok bebizonyították, hogy ezek a terelők rövid idő alatt lehulló 
rendkívüli mennyiségű csapadékot nem tudják elvezetni az út menti árkokba. A probléma továbbra is 
fennáll, tudniillik a Pete Lajos közből a kiépített útcsatlakozáson keresztül a víz továbbra is átfolyik az 
országos közúton és az 52-58.számú házakat elönti. A közút kezelőjével folytatott tárgyalás során a 
Magyar Közút Kht. vezetője ragaszkodott hozzá, hogy a Pete L. közből kifolyó vizeket még a Közút 
előtt vezessük bele a csapadékvíz csatornába, ez egyben a folyó belterületi vízrendezési munkáink 
műszaki átadásához való hozzájárulásának feltétele is. 
A probléma csak rácsos áteresz építésével oldható meg, melyhez két változatra kértünk ajánlatot.  
Az első megoldás szerint a 10 m-es csőáteresz felbontásával teljes szélességében rácsos áteresz 
építése, ez 862.500,-Ft-ba kerülne. 
A második megoldás, hogy az útcsatlakozás mély részén csak 3 m-es rácsos áteresz épülne a 
csőáteresz felbontása nélkül és a vizeket egy új cső kiépítésével vezetnénk a meglévő aknába. Ennek 
költsége bruttó 300.000,-Ft.  
A költségre fedezetet nyújt a 2011.évi költségvetésben utak-hidak fenntartására betervezett keret, így 
további terhet nem jelentene a költségvetésben. A munkákat a megrendeléstől számított 10 munkanap 
alatt végezné el a kivitelező. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a második változat megvalósítását támogatni 
szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pete Lajos köz és Zrínyi M. 
utca csatlakozásában a nagy intenzitású csapadékvizek biztonságos elvezetése érdekében a 3 m hosszú 
rácsos áteresz építésére a 2011.évi költségvetésben az utak-hidak fenntartására betervezett keretből 
300.000,-Ft-ot biztosit és felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy az ajánlatot adó Radák 
Építési és Szolgáltató Kft-vel a kiviteli szerződést megkösse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 29. 
                                                                                                              Zsombok Lajos 
                                                                                                              polgármester  
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Sándor János 
főmunkatárs                                    Jóváhagyta:    dr. Szatmári Ibolya 
                                                                                         jegyző  


