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ELİTERJESZTÉS
Aszód, Falujárók útja és 1298 hrsz.-ú út csatlakozásában kialakult eliszapolódás ügyében
Tisztelt Képviselı-testület!
A január elején (9-10–én) lehullott csapadék, valamint az enyhe idıjárás hatására hirtelen elolvadt hó, nagy
mennyiségő vizet és híg sarat eredményezett a Falujárók útját észak felıl határoló árokba.
A híg sár és csapadékvíz, az önkormányzati tulajdont képezı 1298 hrsz.-ú földúton, a 1985; 86; 87; 88 és 89
hrsz.-ú magáningatlanok elıtt húzódó bekötı utat és az árok elıtt húzódó zöld területet elöntötte és az ingatlanok
útról való megközelítését, átmenetileg ellehetetlenítette.
Lakossági bejelentésre, 2010. január 11-én a helyszínt a polgármester a GAMESZ vezetı és mőszaki iroda
munkatársa megtekintette és a tapasztaltakról jegyzıkönyvet készített.
Már a helyszínen megállapításra került, hogy a közterület takarítását leszámítva, egyéb jellegő beavatkozásra a
GAMESZ nem rendelkezik sem technikai sem személyzeti feltételekkel.
Külsı vállalkozó bevonásával, a helyszíni feltételek ismeretében az alábbiakban ismertetjük a kialakult helyzet
miatt az azonnali beavatkozást igénylı munkák becsült költségét, valamint az észlelt eliszapolódás hosszabb
távon történı megakadályozását.
- Falujárók útja melletti árok tisztítása (gázfogadó és buszmegálló között) bruttó 188.000 Ft.
- Falujárók útja mellett északi oldalon vízelvezetés kialakítása földmedrő árokkal gázfogadó teleptılKartal irányába bruttó 150.750 Ft.
- A 1298 hrsz.-ú földút Falujárók útjára való csatlakozás 80 m hosszban kıszórt útalappal való
kialakítása bruttó 350.000 Ft.
- Falujárók útja gázfogadótól a megjelölt ingatlanok elıtt húzódó bekötı út javítása 0/22 zúzott kı
terítésével bruttó 255.563 Ft.
Tisztelt Képviselı-testület!
Javasoljuk, a kialakult helyzet kezelésére, a felsorolt munkák elvégzését. A legsürgısebb a Falujárók útját észak
felıl határoló árok, gázfogadó és buszmegálló közötti szakaszának iszaptalanítása és eredeti funkciója szerinti
mélyítése. Jelenleg a víz azon túl, hogy a fentebb leírt területen pang és szikkad el, egy része a Magyar Közút
kezelésében lévı útra kerül, ahol a fagyos idıszakokban lefagy és jelentıs balesetveszélyes tényezıt jelent. Az
utat szegélyezı árok karbantartása kívül esik a Magyar Közút illetékességi területén. A további munkákat
fontossági sorrendbe rangsorolva a finanszírozási lehetıségektıl függıen meg kell valósítani.
Aszód, 2010. január 19.
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Aszód Város Önkormányzat Képviselı–testülete, tekintettel a szélsıséges idıjárási viszonyok által elıidézett
helyzetre, kimondja a Falujárók útját szegélyezı árokszakasz iszaptalanítását, és megbízza az AKVÍZ Kft-t,
bruttó 188.000 Ft értékben az ároktisztítási munkák elvégzésére. Sürgısségre való tekintettel az értékhatár alatti
beszerzések szabályzatában foglalt pályáztatástól eltérünk.
Az önkormányzati kezeléső földút és a Falujárók útjára való csatlakozás környezetében, a hosszú távú
megoldásokat biztosító beavatkozásokat, a Kisjavítási és karbantartási munkák nyilvántartás szerinti
rangsorolásával, a pénzügyi feltételek függvényében kívánja kezelni.
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