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Előterjesztés címe és tárgya: Felkészülés a télre, bel- és külterületi utak, árkok, átereszek 

helyzetének és állapotának áttekintése. Külterületi utak mellett 
száraz fák kivágása. 

                                                 
Tárgykört rendező jogszabály:   

- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 
 
Előterjesztő: Dr. Temesszentandrási György polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Tabajd Község Önkormányzata Közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában, vagy 
kezelésében lévő árkok és utak helyzetéről szeretnék beszámolni az alábbiak szerint. 
A belterületi utak, a kiépített vízelvezető rendszer megfelelő színvonalon látja el feladatát 
köszönhetően az időszakos karbantartási munkálatoknak. Valamennyi a településről a Váli 
vízbe vezető árok kaszálását az idei évben is két alkalommal elvégeztük, szükséges még az 
árkok burkolt részéből a kis mennyiségű hordalék eltávolítása. November hónapban a 
rendelkezésre álló közmunkások a szükséges munkálatokat elvégzik.  
A külterületi utak űrszelvényének tisztításában van elmaradásunk, melynek oka hogy az 
önkormányzatnál az év eddigi részében alkalmazott közmunkások létszáma nem tette 
lehetővé a munkálatok elvégzését.  
Szeretnénk kihasználni a téli közmunkaprogram kínálta lehetőségeket és koncentráltan 
tisztítási munkálatokat végezni a külterületi utak mentén. 
Elsősorban a 1001/3, 921/2, 1923/3, 0161 hrsz-ú utak karbantartási munkálatait végezzük el, 
természetesen az időjárási viszonyok figyelembevételével. 
A 0182/7, 0133/1, 027/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utak mentén és a kapcsolódó 
vízelvezető árkok partján kiszáradt veszélyes fák eltávolítását szükséges elvégezni. Az ehhez 
szükséges engedélyt, a Polgármester Úr megkérte. A veszélyes fák kivágását, közmunkásaink 
nem tudják elvégezni, elsősorban a balesetveszély miatt, ezért javaslom külső vállalkozó vagy 
magánszemély megbízását. 
A téli üzemeltetéssel kapcsolatosan megfelelvén a katasztrófavédelem kérésének igyekszünk 
partnereket bevonni, ennek érdekében kértük a helyi vállalkozók nyilatkozatát a műszaki 
mentés és a téli hó eltakarítás vonatkozásában.  
Belterületi útjaink hó eltakarítását szerződéses jogviszonyban lenne célszerű ellátni, ennek 
érdekében árajánlatokat kértünk be. 
 
Tabajd, 2013. október 21. 
 
                                                                      Tisztelettel:                                                      
                       Bárányos Csaba 

                alpolgármester 
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Felkészülés a télre, bel- és külterületi utak, árkok, átereszek helyzetének és állapotának 
áttekintéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felkészülés a télre, bel- 
és külterületi utak, árkok, átereszek helyzetének és állapotának áttekintéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
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