
 

Akác körúti csapadékvíz elvezető terület rendezése 

 

Kérelem leírása:  

Kérelmezők Győrújbarát Község Önkormányzata között 2005. 06. 27-én kelt 
„Együttműködési megállapodás” (2. sz. melléklet) , valamint 3398/2009. sz. Tulajdonosi 
hozzájárulás jött létre, mely szerint a megépített Akác körutat és tartozékait üzemeltetésre és 
tulajdonba átveszi.  

Az Együttműködési megállapodás alapján beruházók önerőből megépítették a település 
részeket összekötő Csordahajtó utat, valamint a Nagybarát hegyi részt ellátó nyomásfokozót, 
mintegy 65 Millió forint értékben. Ezen felül az Akác krt. területén kialakításra került a teljes 
közmű hálózat. (aszfaltozott út és járda, csapadékvíz elvezető rendszer, ivóvíz- szennyvíz , 
gáz- villanyhálózat) 

A 2003-ban megkezdett beruházás elhúzódása miatt, az NKH Regionális igazgatósága 
fennmaradási engedély benyújtására kötelezte a Beruházókat. A 2009-ben megismételt 
eljárásban vízjogi létesítési, majd üzemeltetési engedély került kiadásra, mellyel szemben az 
ott lakók egy része fellebbezéssel élt.  

 

A másodfokú hatóság határozata szerint: 

1. Biztosítani kell a csapadékvizeknek a Berettyó-Gyirmót vízfolyásba való ártalommentes 
bevezetését azzal, hogy a vízelvezető rendszer mintegy 500 m-en hiányzó szakaszát a 
Berettyó-Gyirmót vízfolyásig terjedően ki kell építeni. 

2. A Gyurgyalag utcai kitorkoló-fej és a Berettyó vízfolyás közötti, kb. 500 m-es szakasz 
csapadékvizek ártalommentes befogadására alkalmas állapotát, és annak szükség szerinti 
terveztetésének és profiloztatásának elvégeztetését.  

 

Az önkormányzat tulajdonában levő Gyurgyalag utcai csapadékvíz ártalommentes 
elvezetésére, az Akác krt-i csapadékvíz elvezető Gyurgyalag utcai kitorkoló fejtől a 
Gyurgyalag-Fenyves utca csapadékvíz elvezető összefolyásáig –a következő megoldási 
javaslatot teszik kérelmezők:  

1. Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a fent nevezett szakaszon a zöld 
növényzet (fák, bokrok ) eltávolítását 2015. november 15-ig elvégzi. 

2. Engedélyezi, hogy a jelzett szakaszon a beruházók saját költségen a csapadékvíz elvezető 
árkot profiloztassák.  

 

 

 



Határozati javaslat 

Határozati javaslat  

Győrújbarát Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                                           ………/2015. ( X. 13.) sz. határozata  

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos vállalja, 
hogy a fent nevezett  Győrújbarát, Akác krt-i csapadékvíz elvezető Gyurgyalag utcai kitorkoló 
fejtől a Gyurgyalag-Fenyves utca csapadékvíz elvezető összefolyásáig szakaszon a zöld 
növényzet (fák, bokrok ) eltávolítását 2015. november 15-ig elvégzi. 

2. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testület engedélyezi, hogy a jelzett 
szakaszon a beruházók saját költségen a csapadékvíz elvezető árkot profiloztassák. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az értesítést megküldje 
az illetékes hatóságnak. 

Felelős: Szalóki Géza polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

 


