
Danyi Csaba
Levelezési cím: 3152 Nemti, Szabadság út 38.             E-mail: csaba.danyi@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Építésügyi Osztály

3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Tárgy: Közérdekű bejelentés.

Tisztelt Domonkos György!

Közérdekű bejelentésünk tárgya a 3152 Nemti, Szabadság út 1-13 hsz.-ig, illetve 2-16 hsz.-ig

terjedő szakaszán a csapadék és belvíz elvezetése.

2012 előtt a nevezett szakaszon az évek során kialakult építetlen vízelvezető árkocska oldotta meg a

vízelvezetését. Nem volt egy ideális állapot, de a nagyon nagy esőzések kivételével kezelhető volt a

vízelvezetés. Ez az állapot még megtekinthető a Google Street View szolgáltatásán az alábbi linken:

https://www.google.hu/maps/@48.0064078,19.8927879,3a,88.1y,140.39h,89.25t/data=!3m6!1e1!

3m4!1sBXvQHxBa3rfyVS23bhbo5Q!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

2012-ben az akkori polgármester úgy döntött, hogy a nevezett szakaszon a közmunka program

keretében épített vízelvezető árokkal oldja meg a víz elvezetését. Sajnos azonban tervezés és

szakszerű kivitelezés hiányában ez nem sikerült, azóta küzdenek a nevezett szakasz lakói a

vízelvezetéssel.

Az előző állapothoz képest keletkezett főbb problémák:

1. Az árkolási munkáltok során a kiásott földmennyiséget nem szállították el, hanem az

útpadkán hagyták, ezért a úttestről nem tud az árokba folyni a víz. Ennek következménye:

a) A kapubeállókon keresztül az útszintnél alacsonyabban fekvő ingatlanok udvarára folyik

be az összes víz.

b) Az útpadkán hömpölygő víz folyamatosan elmossa a magasabban fekvő kapubeállók

utca felőli végét.

2. Az épített árok ingatlanok felé eső oldala nagyon sok helyen magasabb mint az járdaszint és

az ingatlanok udvar szintje. Ennek következménye:

a) A járdáról nem tud a víz bejutni a vízelvezető árokba, hanem szintén a legalacsonyabban

fekvő ingatlanok udvarán köt ki.

b) Az ingatlanok udvaráról nem lehet a vizet az árokba bevezetni. A magasabban fekvő

ingatlanokról a járdára folyik a víz, az alacsonyabban fekvő ingatlanok esetében pedig

az udvaron marad.

3. A nevezett útszakasz Kossuth út oldali végén visszafelé lejt az árok. Esőzések után, az a

kevés víz is aminek sikerült bejutni az árokba, még órákig áll főleg az 1-3-5 hsz.-ú

ingatlanok előtt.

4. Szintezési problémák vannak az árok szintje és a kapubeállók alatti átvezetők szintje között.

Jellemzően az átvezetőkben is órákig áll a víz.
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5. Az 1-4 pont következménye, hogy az alacsonyabban fekvő ingatlanoknál:

a) nem lehet a csapadék és belvizet elvezetni,

b) nagyobb esőzések után mocsarassá válnak az udvarok,

c) az alápincézett házaknál elönti a víz a pincéket.

6. Gyakorlatilag a trehány kivitelezés miatt takaríthatatlanná és karbantarthatatlanná vált az

árok, ami csak tovább tetézi a problémákat.

7. Esztétikailag is ronda az építmény, egy nyílegyenes útszakasz mellett egy ide-oda dülöngélő

cikk-cakkos árok nem egy szép látvány. Hogy is mondjam: egy ökör szebbet csinált volna

kisdolga elvégzése közben.

Az közvetlenül érintettek tapasztalatán alapuló elmondások alapján megállapítható, hogy kiadós

esőzés esetén a terület legszárazabb pontja a kétoldali vízelvezető árok. Az utcán is hömpölyög a

víz, a járdán is hömpölyög a víz, az árkokban pedig csak egy kicsi csermelyecske csörgedezik.

A fentiből következik az is, hogy egy kiadós esőzés estén a nevezett szakaszon mind a járdán

gyalogosan, mind az úttesten gépjárművel életveszélyes közlekedni. Ez érinti a Szabadság út teljes

szakaszán élőket és az egyéb, a Szabadság úton közlekedő embereket is.

Tisztelt Domonkos György!

Négy éve küzdünk Nemti Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) vezetőivel

ezen áldatlan állapot megszüntetése miatt, de ígéreteken és szakszerűtlen intézkedéseken kívül mást

nem kaptunk. A 2012 előtti állapothoz képest a lakosoknak csak sok gondot és anyagi kárt okozott

az épített vízelvezető árok. Továbbá anyagi kárt okozott az ország költségvetésének is, hiszen

irdatlan mennyiségű közpénzt öltek a semmibe.

Ráadásul az Önkormányzatunk vezetői ezen teszetosza hozzáállásukkal nem tesznek eleget a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és

11. pontjában foglalt különösen fontos közfeladat ellátásának.

Mára már egyértelműen megállapítható, hogy Önkormányzatunk vezetői képtelenek megküzdeni a

problémával, ezért fordulunk Önhöz.

Azt kérjük Öntől, hogy egy szakszerő felmérés – mely az érintett lakosok elmondását is figyelembe

veszi – és hozzáértő tervezés után kötelezze az illetékes szervet a vízelvezető árkok és

környezetének mielőbbi funkcionális helyreállítására.

Nemti, 2016. július 25.

Tisztelettel:
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