












Önálló Képviselői Indítvány

Tárgy: Bakonyér meder karbarrtartása avarosi szakaszon
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Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Örverrcletes hír volt mindenki szátmára,hogy az 1960-as évek végén a bau,vitbányászat miatt

elapaclt tapolcafői fonás vize a -bányászat f"elhagyása után- a szakenrberek előrejelzéseinek

megfelelően 2010 tavaszán ujra felszínre bukkant. Azegyre rrövekvő r,ízmennyiséget a }Iorgas-

éren keresztül, Pápát elkerülve vezették el a Kis-Sédpatakba.

Mar ekkor felrnerült a kérdés, milyen nródoir lehetne ezt az egyeclülálló természeti kincset

vráro sunk j avára fordítani,

Sokéves előkészítő munka rüán 2019 tlktóberébeno a vátos déli hatarában felépített osztómű és

tiltómű, valamint egy köriilbelül 3 km-es ,,övárok" szakasz közbeiktatásával az §dliy Malom

mellett érte el a Bakonyér medrét a kristálytiszta íbrrásviz. Ettől a pillanattól kezdve újra

állandó bő vízfolyássá vált az idáig csak időszakosan használt, a tórségünkben esetlegesen

keleltkező nagyclbb merrnyiségű csapadék levezetését szolgáló üres meder. Az említett városi

nrederszakasz a Gyimóti útnál taláIhatő 10+17Bm fkm szelr,énynél lép be a r,áros területóre,

nrajd a 'L"xczy utcánál elhelyezkedő 5+850m fkm szelvérrynól hagyja el a varost. Ez a 4328

méter hossá mederszakasz információim szerint a Közép-dunántirli Vízügyi lgazgatőság

kezelésébe tartozik, a mederkarbantartást is az ernlített intézmény Veszprémi Megyei

Szakasz,rnérnöksége végzi. Megfigyeléseim szerint gépi kaszálást évente körülbelül két-hárclm

alkalommal hajtanak végre, a géppel nem hozzáférhető helyeken pedig élőerő

igónybevételével, kézikaszákkal végzik a tiszlitást. Az állandő vízutánpótlás a meder és a

parlok növényeinek intenzív növe]<eclését is hozJa magával. móg nagyobb terhet rőva ez,zel a

terület kezelőjére, A kaszálék eltávolítása soha netn törtériik meg, az a mederben matad, ezzel

is tontva az összképet. teret adva további nenr kívánatos burjárrzásoknak. Mederkotrást. a

karryarívek és a fenékküszöbök kalbantartástitt az utóbbi tiz évben nem tapasztaltam, ene

irány uló tevékerry séggel nem találkaztam.

Mivel a patakmeder Kelet-Nyugat irányban szinte álsze7i a várost, először: a Tókert, majc1 a

Belváros, Erzsébetváros, vógül pedig ir Felsővaros valosrészeket érinti. Azitt élő embereknek

r,óleményem szerint a mostarri állapcltú rnedernél szebbre ós jobbarr karbantartottra lentre
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igérryiik, ítiggetleniil atól, hogy az. éppen a város melyik részén helyezkedik el, milyen

városképbe illő kialakítást igényel.

A í'enti ószrevételek alapján szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a Varosgondnokság

szaketrrbereivel járjuk be a patak városi szakaszát, tárjuk fel közösen a megoldancló

problémakat, ezután a vélemórryüket figyelenrbe véve, ha lehetséges , vegyük városi kezelésbe

az említett meclerszakaszt. Ezz,el a bejárással együtt szeretném kezdeményezni az egykori

T'extilgyár területén húződő mederrósz és könryezete megtekintését, állapotának a felmérését,

az otttapasrtalbató körülmények dokumentálásáú,.Ide a bejutást a tulajdonossal történő előzetes

egyeztetés után lehet csak végrehajtani.

A rendszeres karbantartás óves költsége szárnomra nem ismert, de a Városgondnokság

szakemberei biztosan tudnak kalkulációt készíteni erre a munkára, vagy ajanlani velük

szerződésben álló külső vállalkozót a í.bladatra. A költségekhezelőzetesenhozzájáruIvamín az

első kezdeményezést nregtettük" a Tókerti Városrészi nap egyik rószesenrénye a jótékonysági

fözőr,erseny bevételérrek felaj ánlásával.

Kérenr tisztelt Polgármester Urat és Képviselőtársaimat a javaslatom megfontolására valarnint

támogatására!

Pápa, 202t, augusáus 1 0.

Bakos Lász|ő

önkormrányzati képviselő

Tisztelettel:
























































































































































