Kovács Szilveszter
Önálló Képviselői Indítvány
,mely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének, következő,
tervek szerint 2017. május 18-án tartandó rendes önkormányzati ülésére.

Tisztelt Képviselő Testület!
Az elmúlt időszakban, a 2016-os özönvíz szerű csapadékok okozta károk enyhítésére
megnyert, pályázati pénzek felhasználásáról rengeteg szó esett és születtek testületi döntések. A
pályázatban foglaltakon kívül milliónyi egyéb, hasonló feladat előtt állunk, gyakorlatilag határtalan
mennyiségű megoldandó kihívás áll előttünk.
Többször tettem javaslatot és folyt már egyeztetés arról, hogy a szőlőhegyi utak állapotának
megóvásához (jelen esetben a Petőfi utca folytatásaként említett földútról beszélve), a régi mélyút,
még jelenleg is használt szakaszáról a csapadék vizet ki kell vezetni, ezzel biztosítva, hogy az út alsó
szakasza védve legyen a hatalmas esőzések idején. Érintett út alsó szakaszán, a régmúltban több
vízkivezetés készült, azok folyamatosan bővültek, melyek mára illegális hulladék-lerakóként
funkcionálnak, meggátolva a víz régi mélyútban való folyását. Szeretném emlékeztetni a Tisztelt
Testületet, hogy 2016 őszén hetekig az út járhatatlan volt.
Szerencsére több nem hivatalos ülésen téma volt említett utak megoldására tett javaslatom,
mely akkor pozitív fogadtatásban részesült. Javaslatomat az akkor elhangzottaknak megfelelően,
valamint környezetünk megóvása érdekében teszem meg.
Javaslom, hogy érintett szőlőhegyi út vízelvezetésének megoldását a Tisztelt Testület vitassa
meg és döntsön annak megoldásáról! Településünkön a SIÓ-KÖÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft a pályázati kivitelezéssel összefüggésben, hamarosan javítási, kivitelezési munkákat végez. Bár a
pályázati források említett munkákra és területekre csak részben terjednek ki, úgy gondolom, az út
vízelvezetésének megoldása, a pályázati pénzből kivitelezett javítási munkák és leterítésre kerülő
zúzalék megóvása, nem várhat tovább. Költséghatékony megoldás a helyszínen jelen lévő kivitelező,
e munkákra való felkérése, megtakarítva ezzel a felvonulási és kiszállási költséget.
A közös egyeztetéseken elhangzottak szerint, javaslom az út középső szakaszán, az út
nyomvonalának módosítását! Az utat, a jelenlegi illegális szemétlerakóként funkcionáló, a régi mélyút
nyugati kezdeténél már feltöltött töltésen északi irányba, Pöcön Jenőék birtoka felé fordítani, majd
ott visszaterelni az eredeti útra! A „friss” kanyarnál, a régi út eltorlaszolásával a lezúduló víz ereje
csökkenthető, megállítható, az a jelenleg sem művelt területen szivároghat el. Az út alsó szakaszán
két jelentősen kibővített víz kivezető van, melynek alja nem alacsonyabb a jelenlegi útnál, nincs
kiárkolva, azaz az útról nem tud kifolyni a víz, az a jelenlegi úton haladva, abban tesz folyamatos
károkat. A nagy kivezetések lehetőséget teremtenek az illegális hulladék, engedély nélküli lerakására,
ezzel a törvényt nem tisztelő elkövetők tevékenységeinek lehetőséget biztosít az illegális gyakorlatok

folytatására. E tervek megoldásának hiányában, fokozzuk a csapadékvíz által okozott kár kockázatát,
szemet hunyunk a környezetszennyezők felett, valamint lehetőséget biztosítunk a pályázati összegből
való javítási munkák következő esőzéskor való megsemmisüléséhez. E területek kiárkolása,
vízelevezetések megoldása kizárólag földmunkával oldható meg, míg a hulladéklerakás az érintett
helyeken fizikai akadály állításával csökkenthető, oldható meg!
Az indítványban megfogalmazott javaslatom alapján, a pályázatban megnyert pénzösszeg
megóvását meg kell oldanunk!
Javaslom, a fent felmerült megelőző intézkedések megvalósítására, kérjük fel a pályázatban
összefüggésben megbízott kivitelezőt. A Testület hatalmazza fel a Polgármestert a kivitelező
szándéknyilatkozatának beszerzésére 2017.05.31-ig, míg szándéknyilatkozat hiányában újabb
pályázók bevonásával kérje be a szükséges ajánlatokat, hogy szeptemberre, a pályázati határidő
lejártáig a pályázati összeg által megvalósított javítás megvédése, minimálisan megvalósulhasson.
Úgy gondolom, az általam felkérésre javasolt kivitelező, az eddig helyben elnyert munkák
mennyiségére, a kivitelezés minőségére való tekintettel, garanciát jelentenek számunkra, hogy a
testület a településnek anyagilag is kedvező, felelős és megalapozott döntést hozzon!
Határozati javaslat: A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a SIÓ-KÖÉP Építő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft-től, a fent taglalt munkának elvégzéséről a szándéknyilatkozatot 2017.05.31-ig
beszerezze, a szerződést a pályázati vállalási idővel megegyező határidő betartásával, javasolt
munkákra vonatkozóan megkösse. Kérjen ajánlatot, a jelenleg illegális hulladéklerakóként működő és
érintett területek fizikai bekerítésére, megóvására, megelőzve ezzel a további környezetszennyezést!
Javaslom a cölöpözést és a vad- vagy drótháló kifeszítését! Ez utóbbi környezetünkkel
összefüggésben felmerült tételekre vonatkozóan, esetleges megrendeléséről a testület 2017.június
30-ig hozzon felelős testületi döntést, a kivitelezési igény és határidő megjelölésével! SIÓ-KÖÉP Építő,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 2017.05.31-ig nem leadott szándéknyilatkozatának hiányában,
további kivitelezők bevonásával kérjen ajánlatot a fentiek szerint, és 2017.június 30-ig, testületi
ülésen kezdeményezze az ajánlatokról való Testületi döntést!

Kérem a Tisztelt Testületet, fentieket vitassa meg és hozzon döntést a javaslatról!
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