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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. decemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról
             szóló tájékoztató elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. december 07-én a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet értelmében a
község területén található belvízelvezető csatornák állapotának vizsgálatát elvégeztük. A bejárásról készült
jegyzőkönyvet megküldtük a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csongrádi Polgári Védelmi
Irodájának.
A bejárás során az alábbi megállapításokat tettük:

1) A Szent László, Kossuth Lajos, Botond, Ady Endre utca és Kistöltés melletti csatornába
csatlakozóan alkalmas a nevezett utcák és a rávezető utak belvíz elvezetésére szivattyús
rásegítéssel.

2) A Damjanich, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Kossuth Lajos, Botond, Ady Endre utcák csatorna
rendszere szintén alkalmas a belvíz továbbítására.

3) Baross Gábor, Ady Endre utca, Palé csatorna-rendszer alkalmas a meliorációs övcsatornába való
kormányzásra, szükség esetén szivattyús rásegítéssel.

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő 6/4 colos elektromos búvárszivattyúk karbantartási munkálatait
elvégeztettük. Azok szükség esetén a fenti pontokban részletezett helyeken alkalmasak a házaknál
keletkező belvíz továbbítására kapacitásuk erejéig, a korábbi „belvizes” évek gyakorlatának megfelelően,
melyhez a II. fokozatú belvíz esetén robbanó motoros szivattyúk letelepítése szükséges. Védelmi
munkálatokban számítunk a Katasztrófavédelem, illetve A Csongrádi és a Szentesi Tűzoltóság
állományára.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak és a csatolt határozati javaslat megvitatását
és változtatás nélkül elfogadását.

Csanytelek, 2009. december 11.

Tisztelettel:

  Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyző
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../2009. (XII. 18.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról
            szóló tájékoztató elfogadása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót,
melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodája (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Irattár



Bejárási jegyzőkönyv

Készült 2009. december 07-én  Csanytelek Község közigazgatási területén tartott bejárásról.
Tárgy: Belvízelvezető csatornák állapotának vizsgálata.
Jelen vannak:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Bori Sándor gondnok

A 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet értelmében a mai napon Csanytelek község belvíz elvezető
csatorna rendszerét bejárva az alábbi megállapításokat tesszük.

1) A Szent László, Kossuth Lajos, Botond, Ady Endre utca és Kistöltés melletti csatornába
csatlakozóan alkalmas a nevezett utcák és a rávezető utak belvíz elvezetésére szivattyús
rásegítéssel.

2) A Damjanich, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Kossuth Lajos, Botond, Ady Endre utcák csatorna
rendszere szintén alkalmas a belvíz továbbítására.

3) Baross Gábor, Ady Endre utca, Palé csatorna-rendszer alkalmas a meliorációs övcsatornába való
kormányzásra, szükség esetén szivattyús rásegítéssel.

Megállapítottuk továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő 6/4 colos elektromos
búvárszivattyúk karbantartási munkálatait elvégeztettük, azok szükség esetén a fenti pontokban
részletezett helyeken alkalmasak a házaknál keletkező belvíz továbbítására kapacitásuk erejéig a
korábbi „belvizes” évek gyakorlatának megfelelően II. fokozatú belvíz esetén robbanó motoros
szivattyúk letelepítése szükséges, melyben számítunk a Katasztrófavédelem, illetve A Csongrádi
és a Szentesi Tűzoltóság állományára.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné Bori Sándor
polgármester    jegyző gondnok


