
Az 4. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   Tanítóföld mellett található árok takarításáról döntés meghozatala  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A „tanítóföld” mellett található árkot teljesen benőtte a gaz, melyet kitakarítani szükséges. Ez 
az árok szolgál arra, hogy a tanító-földről, valamint a környező területeken keletkező belvizet 
elszállítsa, elvezesse.  
A kitakarítás igen nagy munkát igényel, viszont ezt már évekkel ezelőtt el kellett volna 
végezni. Esős időszakra még számíthatunk idén is, így az árok takarítása sürgős.  
A feladatra felkértük Munkácsi János és Deim László önkormányzati dolgozókat, akik 
munkaidő után végzik a takarítási munkálatokat. Ellenértéket nem kértek érte, viszont az 
árokból kiszedett fanyesedék evégett őket illeti meg. Így a tanítóföldön található víz már 
zavartalanul el tud folyni.  
Fontos ezen munkákat elvégezni, mivel ezen ingatlan bérbe van adva, melyért a bérlők bérleti 
díjat fizetnek.  
Az Ötv. 8. § -a az alábbiakat határozza meg:  

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a 
vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a 
helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, 
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) 
biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi 
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a 
foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális 
ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; 
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság 
igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 

Fent ismertetett jogszabály végett ezt a feladatot el kell látnunk vagy el kell végeztetnünk.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Ötv. 8.-a  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Nincs.  
 
 



IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú ingatlan („tanítóföld”) mellett található 
vízelvezető árok takarítását Munkácsi János és Deim László önkormányzati 
dolgozók végzik, munkaidőn kívül.  
 

2. Elfogadja azt, hogy a polgármester már a testület döntése előtt intézkedett ezen 
feladatok elvégzésére, és felkérte az 1. pont szerinti két főt.  
 

3. Az 1. pontban elvégzett munkákért a testület nem állapít meg ellenértéket, viszont az 
árokból kitermelt fanyesedéket saját használatra felhasználhatják. Ennek az 
elszállítását ezen két főnek kell megoldania.  

 
4. Az árok kitakarításának határideje: 2011. április 30.-a  

 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. április 18.   
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 

 

 

 


