
napirendi pont

________________ ELŐLAP________________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában

Az előterjesztés tartalma:
Lakossági kérés alapján, javaslat az újonnan megépült neveleki csapadékvíz elvezető rendszer nyílt árkos 
részén rács elhelyezésére.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Újlaki Anikó beruházási és \
városüzemeltetési osztály vezető Áa.|

-
Márk Eszter beruh-i ov. helyettes, műszaki üi. /

Személyi érintettség esetén a zárt \ 
Ülés kérésévé Vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának -;
dátuma*’:..^'^'--^~ 2022.03.18.

Sürgősség indoka:

Átadás formája; \ . Az előteijesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

K > ’• ’-’rííy ’V'-?’

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület E

Szerepélt-e korábbi napirenden: . NEM: E IGEN:
Előzmény mellékletként csatolva: -

-- . x ••'í : ' V- •'í.
Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

IGEN: E
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének Dologi kiadások előirányzatában tervezni szükséges
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: ’7, - NEM: E IGEN:
Véleményező jogász:

■ ’ ' ■ ■■■■ ■ ■ -!••••
Tanácsnoki vélemény: ■

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vágj 
rendeleti?jávasíát:,' - VAN: E NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: • - - . 1jolgármester, jegyző

A végrehajtási batáridő megjelölése 
(reális időpont): ' • "izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

• . !*

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: .......................................................................................................................................................

jegyző
Lépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:

g$^ZO
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 

Képviselő-testülete
2022. március 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: Göd Város Önkormányzata részben pályázati, részben saját forrásból megépítette a neveleki 
csapadékvízelvezető rendszer Csíz utcai gerincét és az Őszapó utcában az elöntéssel veszélyeztetett ingatlanok előtt 
a gerinccsatornával összeköttetésben lévő szikkasztó/elvezető árkokat.

Az eredeti vízjogi létesítési engedélyes terv az Őszapó utcai telkek előtt a személybejárók és a gépjárműbehajtók 
kivételével végig nyílt árok megépítését tartalmazta. Az Őszapó 49. szám alatt a csapadékvíz elvezetési terv 
elkészülése után épült meg egy lakóház, amelynél a személy és kapubehajtó új helye, valamint a víz- és gázbekötő 
vezetékek magassága indokolta a műszaki szükségesség miatti eltérést. Az eltérés a műszaki ellenőr 
közreműködésével dokumentálásra került és a megvalósulási terveken is a valós állapot szerint szerepel, az 
elkészült beruházást átvevő szakhatóságok sem kifogásolták.

Az Őszapó utca 49. szám alatti ingatlan lakója kérelmezte az ingatlana előtti árok lefedését, hogy az ingatlan előtt 
továbbra is tudjon parkolni.
Jelenleg erre a gyeprácsos szikkasztóárok utáni helyen van lehetőség, részben a saját ingatlan előtt 2,3 méter 
hosszon, részben átnyúlva a szomszédos ingatlan elé. Kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett, fennállhat a 
lehetőség, hogy az autó becsúszik a gyeprácsos árokba.

A kért három méter hosszú és másfél méter széles árok rácsos fedését a bekért ajánlatok alapján a TESZ tudja a 
legkedvezőbb áron megvalósítani, bruttó 353.120.- Ft költségen, amely kis mértékben változhat az acél napiáras 
értékesítése miatt.

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
.../2022. (..... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Göd, Őszapó utca 49. szám alatti ingatlannál lévő kisebbik szikkasztóárok ráccsal történő lefedését 
támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a megrendelés aláírására.

Forrás: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatában tervezni szükséges, 
maximum bruttó 500.000,- Ft költséget.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. március 17. /'/j_
Tisztelettel:

Balogh Csaba
polgármester


