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azingatlian előtti árok, híd és áteresztisztántartására

Tisztelt rngatlantulajdonos !

Söjtör települést a közelmúltban több esetben is jelentős belvízkárok érintették a lokálisan
jelentkező heves zivatarok miatt. A rendkívüli időjarási viszonyok áItal 15 db önkorményzati út,
illetve ár- és belvízvédelmi létesítmény szenvedett kárt. A Képviselő-testiilet két esetben is vis
maior páIyéaatot nyújtott be a Belügyminisáérium felé, melyek együttes összege megközelíti a
25 000 000 Ft-ot. Sikeres páIyázat esetén ez atátmogatás csak abelvíz okozta károk helyreállítására
hasznáIhatő fel. A helyreállítási munkalatok ettől fiiggetlenül folyamatosak a községben.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is helyszíni bejárást tartottunk a Katasztrófavédelmi
Igazgatőság munkatársaival, illetve aMagyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel. Tapasáalatunk,
hogy a lakosság döntő részénéI elmaradnak acsapadéWíz elvezetésére tett intézkedések!

Söjtör Község ÖnkormányzataKépviselő-testiiletének 612016 (VII.l.) önkormányzati rendelte a
köztisú.aság, a településtisztaság fenntartásáró| és az egyes ingatlanok tísztén tartásának rendjéről
4.§ (2) bekezdés kimondja, hogy:

,,Az ingat|an használój a köteles gondoskodni :

a) az ingatlan lúzterülettel határolt oldalánál lévő járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő
teljes területének gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztán tartásáról, a zöldsáv
karbantartásóról,

b) az ingatlan előtti járdaszaknsz hó- és síkosság mentesítéséről,
c)

d) az ingatlanról vagl az ingatlan előtti teralefuől a g,lalogiárda és az úttest folé nyúló ógak
megfelelő nyeséséről, úg,l, hog,l azzal biztosítsa a g,lalogos-, illetve a knzúti forgalom
zavartalanságát, a kazúti jelzések és úttartozékok láthatóságát, valamint a megfelelő
v é dőt av ol s ágot az el ektr omo s hál óz at v ez et ékeitől. "

A fent leírtak alapjén kérem az Ingatlantulajdonost, hogy a csapadékvíz elvezetése érdekében
szíveskedjen olyan intézkedéseket tenni, ami binonságossá teszi annak lefolyását. Az árkolás
mellett kiemelten fontos az átereszek kitisztítása is! Nem elegendő a rendszeres kaszálás, hanem
szükséges a kaszálék és hordalék folyamatos eltávolítása is!

Kérem az iníézkedéseket 2018. aueusztus 31-ig megtenni szíveskedjenek. Ezt követően az
önkormányzat ÉszétőI ellenőrizni fogjuk az összes ingatlant a településen. Amennyiben az
ingatlantulajdonos nem tesz eleget a rendeletben foglaltaknak,,űey az szankciőt von maga uüín!

Söjtör, 201 8. augusztus 1 5.
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