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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Dr. Pálmai Tamás Fonó utcai interpellációjára az alábbi előterjesztést készítettük:
A Fonó (korábban Gorkij) utcai és a Kossuth Lajos utca 40— 46. sz. alatti ingatlanok az intenzív
csapadék hatására veszélybe kerültek. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszerben a Fonó
utca csapadékvize a Táncsics utca felé folyik. A Táncsics utca. Verseny utca, Szarvasi
útvonalon a víz a Puskaporos záportározóba folyik, majd a végső befogadó az Élőviz- csatorna.
Az intenzív esőzések idején a rendszer csak lassan tudja elvezetni a vizet. ami a mély részeken
problémát okoz.
A Műszaki Osztály munkatársa által elvégzett szintezés szerint a Kecskeméti utcában kiépített
vízelvezető rendszer a Fonó utcából, Így az egész öblözetből, „lefölözéssel” a víz egy részét a
Cigány vízláda felé tudja elvezetni. Ehhez a következő munka szükséges:
A Fonó utca 10. sz.-tól az esésviszonyt meg kell fordítani. A meglévő átereszeket 030-as beton
átereszre Kell cserélni. A Babilon utcai burkolat bontásával a páratlai oldalon zárt csatorna
építésével kell a vizet a Kereszt utca felé vezetni. A Kereszt utca átvágása után, annak páros
oldalán a meglévő csövet kicserélve a megfelelő szinten elhelyezett zárt csatornával a
Kecskeméti utcai aknába csatlakozva lehet a vizet elvezetni. Víznyelő aknákat az épületekről
levezett csatornákhoz kell készíteni.
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A keresztező közművek és a szűk hely miatt a munkát kézi erővel kell végezni.
A fenti költségbecsiés munkadíjat nem tartalmaz, mert amennyiben a közmunka keretében
kerül elvégzésre, úgy az költségként nem merül fel. Szintén nem tartalmaz közmű egyeztetési
és engedélyeztetési díjakat. A munka csapadékvíz csatorna felújításaként végezhető el.
Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül megfogalmazásra.
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