2007.04.13
Pécsett a Bittner Alajos utcai orvosi rendelő mellett megbeszélésre került sor Kővári János
önkormányzati képviselővel, valamint a PVV ZRt. képviselőjével.
A megbeszélésen a következő témák és felvetések szerepeltek:

R. János
Javaslat : A régi és az új autóbusz forduló közötti útszakaszon lévő kisebb úthibákat kellene
meg javítatni még mielőtt annyira tönkre megy hogy nem fog feljönni rajta az autóbusz.
K. Miklós
amennyiben megkezdődik a csatornázás a Szent Bertalan utcában, úgy a Gyükés
megközelítése csak a Tettye-Bagolyvár útvonalon lesz lehetséges, azon az úton viszont
(főként a fenyves után) irgalmatlan kátyúk vannak: jó lenne, ha megoldanák ennek az útnak
az ideiglenes rendbetételét (kátyúzás)
- a Szamárkút-Gyükés buszmegállók közötti út több helyen sérült a sűrűbb forgalom miatt (ha
ezt a leendő csatornázás miatt nem javítják már ki, akkor ez a pont tárgytalan)
szépülhetne a kápolna melletti tér (pl. pad, a parkolóra zúzott kő érkezhetne - gondolom, ez is
inkább az ISPA után)
utolsóként egy keveseket érintõ ügy: az utcánkban, ami a parkerdővel szomszédos, a fák ágai
vészesen ránőttek a villany- és telefonvezetékekre. Néhány nagyobb ágat le kellene vágni, de
ez polgárilag nem engedett, mert védett erdőről van szó. Ki lehet az illetékes? (Duna-Dráva
Nemzeti Park, E.On, PVV ZRT?)
Megjegyzés: ez több helyen probléma, pl. a Fésőgyükési úton is. Az E-ON képviselői
kérdésünkre elmondták, hogy ők nem foglalkoznak az ágak levágásával, de a kér időpontban
áramtalanítják a vezetékszakaszokat. Mivel az egyesületnek jelenleg nincs felszerelése a
munkához (motoros fűrész és emelőkosaras munkagép) kérjük a PVV-t, hogy a problémát a
tagok és a cég együttműködésével oldjuk meg. Mi élőmunkát tudunk felajánlani (levágott
ágak összegyűjtése, esetleg darabolás stb.)

K. Károly
A Felsőgyükési út hegy felőli részén lévő telkek végét a területrendezés során véderdővé
nyilvánították. Erre a területre építési tilalom érvényes? A véderdő rész területe befolyásolja-e
az ingatlan beépíthetőségét?

Úthibák javítása
A Marx úti és Gyükési buszfordulók közötti útszakaszon az alap megsüllyedése miatt 5-6
helyen összetört az aszfalt réteg. 2-3 helyen már mély kátyú keletkezett, ezek helyi javítása
mindenképpen szükséges.
Válasz:
Helyszíni felmérést követően sor kerül a javításra

Úttestek többszöri karbantartása
Az ISPA program során felbontott úttesteket 2008 nyaráig zúzott kővel fogják befedni.
Különösen a Szent Bertalan úton jelent majd problémát a lezúduló víz által magával sodort
zúzalék. Időnként célszerű lenne majd (az időjárás függvényében) többször hozni a területre
zúzott követ.
Válasz:
Helyszíni felmérést követően sor kerül a javításra
Csapadékvíz
A nagy lejtésű utcák (pl. Szent Bertalan út, Kapu dűlő) esetén a vízelvezetés komoly
problémát jelent. Az ISPA program befejezésekor lezajló úthelyreállításig szeretnénk forrást
találni a kritikus területek vízelvezetésének megoldására. Az is érdekelne, hogy milyen
megoldások vannak a levonuló esővíz elterelésére, gyűjtésére és a területen való elterítésére
(van-e a PVV-nek erre műszaki javaslata?), mert ez csökkenthetné egyrészt a úttestben
keletkező károkat, csökkenthetné a talajeróziót stb.
Válasz:
A kérés pontosítását követően emgvizsgálják a műszaki lehetőségeket.

Kaszálás
A két buszforduló közötti önkormányzati terület gépi (traktoros és nem motoros kaszás)
kaszálását még koranyáron lenne célszerű megvalósítani. Ez egyrészt csökkenteni a város felé
fújó szél pollentartalmát, másrészt megakadályozná az illegális szemétlerakást, mert jobban
látszana a helyszín.
Válasz:
Várhatóan április – május körül kerül sor traktoros kaszálásra a területen.
Ideiglenes utak lezárása
A két buszforduló közötti területen ideiglenes földutak alakultak ki. Az ide behajtó vagy
innen kihajtó járművek esetenként szemetet hoznak a területre, illetve rongálják az útszéleket.
Javasoljuk, hogy a területen található nagy méretű sziklák segítségével PVV zárja le ezeket
az utakat a további károkozás megakadályozására.
Válasz:
A kaszálás alkalmával sort lehet keríteni rá.
Szennyvíz utcára folyatása
Gyükésben számos háztulajdonos az úttestre folyatja szennyvizét. A személyes felszólítások
nem vezettek eredményre, sőt az ÁNTSZ munkatársai (különös módon) nem vizsgálták
ittjártukkor a talajszennyezettséget az adott körzetben. Mit tehetnénk a probléma megoldása
érdekében (még az ISPA előtt).
Válasz:
Az ISPA beruházás várhatóan megoldja a problémát. A konkrét esetekről az ÁNTSZ mellett a
PVV ZRt.-t is érdemes értesíteni.

Szemétszedés
Az egyesület minden tavasszal szemétgyűjtési akciót szerver. Idén az április 21 vagy április
28-i hétvégén szeretnénk ezt megvalósítani. A korábbi gyakorlat szerint a jelzett napra a
PVV-n keresztül kaptunk 2 db 7m3-es konténert, melybe a két buszforduló között
összegyűjtött szemetet raknánk. Ennek megvalósítását szeretnénk egyeztetni.
Válasz:
A PVV ZRt. képvoselője pontos időpontot kért a szemétszedés idejére vonatkozan és
intézkedik a konténerek kiszállításáról.

Karolina külfejtés rekultivációja
A PannonPower Holding Zrt. honlapján olvasható: „A KŐ-SZÉN Kft. az erőmű készülő
technológia- és tüzelőanyag-váltása miatt 2004. év végéig szállított feketekőszenet a régió és
Pécs város villamos- és hőenergia-termeléséhez. A Karolina-külfejtés és a Vasasi-külfejtés
termelés befejezése után rekultivációra kerül sor.” Mindebből eddig semmi nem valósult meg.
Szívesen egyeztetnénk akár a Te közvetítéseddel a rekultivációról, illetve szeretnénk
megtudni az ezzel kapcsolatos információkat.
Válasz:
A Pannon Power Holding elkülönítette a rekultivációra szánt pénzügyi keretet, várnak a
kormányzati finanszírozásra.

