
Ebes Község Polgúrmesterének 38/2020. (V. 25.) számú hatúrozata

Ebes Községi Ónkormányzat Polgármestere - .figyelemmel Magyarország
Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. QII. 11.) Korm.
rendeletére a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXWIII. törvény 16. § (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján, Ebes Községi Ónkormányzat Képviselő-
testüleíe nevében elj árva, a környezet védelméről szóló ] 99 5 . évi LIII törvény
46 § (1) bek. c) pontjában található felhatalmazás alapján úgy határoz, hogl
1) az Onkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő zóldfelületelcre és

zöldterületekre, ezek berendezéseire és építményeire, kazűrgyailcra
vonatkozó enge délyezé si elj ár ás s orán fokozottan fi gyel emb e kell venni a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 47. § (B) bekezdésébenfoglaltakat,
továbbá

2) Abban az utcában, amelyben a kérelem benyújtását megelőző ]0 évben
útépítéssel kapcsolatos csapadékvíz elvezetés épült, és az utcában
keletkező csapadékvíz elvezetése nem biztosított, vagyis nincs további
beíogadója a csapadéklíznek, a vízelvezető árok lefedése oly módon
engedélyezhető, hogy a lefedett szakasz teljes értékű szikkasztási
képességei megmaradj anak (pl. beton gyeprács burkolattal kiburkolva).
Eg,,úttal a lefedett árokszakaszok teljes hosszán biztosítani kell a
keletkező csapadékvíz bevezetés ét.

3) Abban az utcában, amelyben a kérelem benyújtásót megelőző ]0 évben
útépítéssel kapcsolatos csapadélcvíz elvezetés épalt, és az utcában
keletkező csapadékllíz elvezetés biztosított, vagyis vűn befogadó
csatornája az utcai ároknak, az árok leJbdése a következő feltételek
egyíittes betartásával engedélyezhető :

a) azonos keresztmetszetű és lehetőleg anyagú áteresz csövet kell
lehelyezni a folyás .fenék és irány megtartásával.

b) legalább ] 5 méterenkéní biztosítani kell a keletkező csapadékvíz
zárt vezetékbe történő bevezetését (például rácsos víznyelő
alkalmazásával.)

1) Abban az utcában, amelyben a kérelem benyújtásdt megelőző ]0 évnél
régebben épUlt vízelvezető árkok, nem engedélyezhető az árok
m,e gs zünte t é s e, l efe dé s e.

5) Uj építési telek létesítése esetén a vízelvezető árok legfeljebb 5 méter
ho s s z ú s á g.i s z aka s z ának l efe dé s e e n g e dé ly e z he t ő.

6) A fenri előírősok betaríása mellett is csak a Műszaki Irodával részletesen,
epyedileg egyeztetett megoldás engedélyezhető.

7) A jelen határozatban foglaltakat a határozat elfugadásakor folyamatban
lévő kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

A határozat végrehajtásáért Jelelős; Dr. Morvai Gábor jegy)ő
Határidő: folyamatos
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