.
Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december 14-i ülésére

Tárgy: Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos további döntések

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Ödön
irodavezető
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző
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Tárgy: Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos további döntések
Ikt.sz: LMKOH/5939/5/2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
A külterületi dűlőutak melletti növényzet karbantartásával a Képviselő-testület 2017. október
26-i ülésén már foglalkozott és döntést is hozott a 153/2017.(X.26.) ÖH. (továbbiakban:
határozat) szerint.
A határozat 4) pontja szerint a Földházi és Csorba dűlők rendbetétele után a költségek
ismeretében újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a további karbantartási munkálatokat
a 2017. okt. 26-i ülés napirendje 1. mellékletében foglalt utak vonatkozásában.
A 2017. december 12-i Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági (továbbiakban: Bizottság) ülés
„Egyebek” napirendi pontjának tárgyalásánál a Bizottság arról egyeztetett, hogy a munkák
mielőbbi folytatása a cél, ezért a határozat 4) pontját módosítani szükséges, mely módosítás
alapján a polgármester felhatalmazást kapna a további dűlőutak rendbetételével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A bizottsági ülésen kiosztott beadvány szerint a korábban kijelölt dűlőúthálózat ( Földházi
dűlő, Mizsei dűlő, Szarkási dűlő, Határ út, Szarkási iskola és a Vacsi határ közötti szakasz),
további három dűlővel (Nagy András dűlő, Vadászház dűlő és Csikó dűlő) egészült ki.
A légifotók és a jogi határt tartalmazó térképek összedolgozása után az eltérések lokálisan
meghatározhatók, ezért csak indokolt esetben szükséges a földmérővel történő kimérés
alkalmazása.
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak:
1.sz. melléklet: A Bizottsági Elnökök új 2017. december 11-én kelt beadványa.
2.sz. melléklet: A Képviselő testület 153/2017. (X.26.)ÖH. határozatának kivonata.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozat-tervezet
...../2017. (…..) ÖH.
Külterületi utak karbantartásával
kapcsolatos további döntések
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2017. (X.26.)
határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky
András polgármestert, hogy az alábbi dűlőutak esetében a dűlőutak melletti, az utak
űrszelvényébe belógó növényzet (fák, bokrok, cserjék) karbantartásával kapcsolatos
valamennyi intézkedést (szükséges ajánlatok bekérése, tulajdonosokkal való
egyeztetés, jogi határok kimérettetése, vállalkozási szerződések megkötése, stb.)
megtegyen, maximum 4 millió forint összeghatárig.

a)
b)
c)
d)
2)

Szarkási dűlő a régi 5-ös úttól a Vacsi határig
Nagy András dűlő (Kőrösi út)
Vadászház dűlő (Alsólajos)
Csikó dűlő (Alsólajos)”

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András
polgármestert, hogy a karbantartási munkák aktuális állásáról folyamatosan
tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2017. december 13.

Basky András sk.
polgármester
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