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E lóte riesztés
A Képvlseló-testület 20í6. március 29-i ülésére.

Tárgy: a település rossz állapotú utcáinak felmérése és iavaslattétel a felújitásukra
vonatkozó rangsor megállapításához

Tisztelt KépViseló-testület!

A Képvise|ó-testü]et a 33l2a16, (l1,9) Kt, számú határozaiáVal fe|kérte a Jegyzót,
hogy készüljön felmérés a település utcájnak állapotáról, A felmérés alapján készúlt térképet,
valamint a kimutatást előterjesztésemhez mellékelVe csatolok.

A Gazdasági Bizott§ág a 2016, márciu§ 'I,1-én rnegtartott ülésén a kimutatás alapján
a 1412016. (lll, 11) GB, számú határozatával javaslatot tesz a íelmérés alapján a felújítási
munkákra. A rangsor felá||ításánál elsődleges szempont Volt, hogy a telepúlés földes
Utcáinak elsősorban azon ré§ze kerüljön felújitásra zúzott köVes teritésse|, ahol nincs
alternatív burkolt útvonal, és az utcában Vannak lakott |akóingatlanok is, Ez alapján a
rangsoíba hátlább kerültek besorolásra a burkolt utcákat összekötő utcák, fóként azok, ahol
lakóin9atlan sincs,
A rangsor összeállításánál javaso]ja a Bizottság, hogy a burko attal ellátott rossz m nóségu
Utcák közül a jó alappal ellátott utcák is kerüljenek felújitásra, Ezzel a megoldással a
tehergépjármúVek forgalmát ezen utakra kell átterelni, hogy a íelújított zúzott kóves utcák
minóségét ne tegyék tönkre.

A Gazdasági Bizott§ág a fenti elvek alapján meghozott 1412016. (l||.11) GB számú
határozata az alábbi:

1412016. (lll. 11) GB
A te|epü|és rossz állapotú Utcáinak
ran9sorolása

HATÁROZAT

A Gazdasági Bizottság a településen rossz állapotú
utcáinak rendbetételéle az alábbi rangsort javasolja a
KépViselő-testület részére elfogadni:

1. Elsódlegesen zúzott köves terilést az alábbi utcák kapjanak - vizelvezető árok
megépítésével:
Galamb utca (szabadság tér - Damjanich u. között) amennyiben lehetőség van rá,
akkor aszfaltos legyen, Bercsényi utca (Ady E, u, - EötVös u, között), Attila utca, Dózsa
utca (|\,iadách u, - Jánoshalmi u. közótt), Kölcsey utca, Sallai utca (szennyvíz átemeló -
Templom u, között), Nagy utca (EötVös u, - Dankó között), Kinizsi utca, Dankó utca (Új u -
Nagy u között), Rákóczi u 55-ös fóúttal délról párhuzamo§ szakaszbó: Rákóczj u 40, -
Damkanich u, között, szabadság tér (Ga]amb u - Damjanich U, között), Tavasz utca (Béke
u, - tól végéig), Damjanich utca (Volt Hámán Kató u - Vé9éi9), Lénárd utca, Vezér Utca

'e,



(Bartók B, u, - széchenyi u, között), Új utca 1 - 14.. Árpád utca burkolatIan része,
Vörósmarty utca, Táncsics utca (Traktorosok u. - Nyár u, között) , Rigó utca Vége.

2. Amennyiben az anyagi foftásak lehetővé teszik, akkor zúzott köves terí!ést kapjanak az
alábbi ulcák (amennyiben a íendelkezésre álló forrás nem íedezi a költségeket, akkor gépi
eróvel- gléderrel- az utca rendbetétele szükséges):
Botond utca, Béke utca burkolatlan szaka§za, Templom utca (Eötvős u, - sallai u, között),
Kis utca (Rózsa u, felöli köz), Volt Hámán Kató utca, Pacsirta utca - lvlagyar utca közötti 1,

köz, uj utca 14 - Arany János U. közötti íöldes szakasz, Dankó utca település északi
határáig 2 utca, Bem tér (szent László U, - Templom u, közötti szakasz), széchenyi utca
burkolt úttal párhuzarros szakaszaj, Vezér utca temető mögötti szakasz,

3, Nern szük§éges a zúzolt kóves terités, med jellemzóen nem lakott ingatlanok vannak -
qépi eróvel- gléderrel - szúkséqes a rendbetétele:
Rákóczi utca délrő| párhuzamo§ szakasza (Mondovics Vendég]ó - Nyár u, között), Kisfaludy
utca, pesti utca Dankó utcától délre fekvő szaka§za,

4, a Vidékíe.jlesztési Pályázati forrásra pályázni kell a külterületen elhelyezkedő Világos
utcának a felújíiására, Vagy építésére, Valamint szintén a Vidékfejlesztési Pályázati forrásból
javasolják főldmunkagép, útkarbantartó gép megVásárlását is.

5, Ros§z burkoIattal rende|kezö Utcák felújítása, szükséges mértékben újraaszfaltozá§a]
Új utca 55-ös számú fóút és a Dankó utca közötti szakasza, Nagy utca (Ko§suth u. - EötVös
u. között), Május 1, utca, Nyár utca,

6. Madách utcát lehetőség szerint szélesíteni szükséges

7. N/átyás király utca felújítására fel kell kérni a közút kezelöjét,

8, A település összes utcájában lehetőség szerint el kell Végezni az út padkázását, hogy a
csapadék miatt ne romoljon tovább az út minősége,

9. Az újonnan zúzott kővel terített, valamint gléderrel rendbe hozott utcákról külön dóntés
alapján a nagy tömegú gépjámúVek forgalmát korlátozzák le, vagy tiltsák ki.

10, A mUnkák elvégzésére kért árajánlatot ú9y kell megkérni, hogy az ajánlat megadásakor
Vegyék figyelembe az önkormányzatnál rendelkezésre álló eróforrá§okat illetve
alapanyagot is,

Kérem a Tisztelt Képviseló-testületet, hogy az előterjesztést
felújítandó utcák rangsoráról,

Mé|ykút, 2016. március 1.

vitassa meg, és döntsön a

Torma Gábor
Gazdasági Bizottság elnöké." .

'/



/2016,(ll1,29) Kt, számú
A település rossz állapotú utcáinak felmérése
és döntés a felújitásukra Vonatkozó
rangsorról

HATÁRoZATl-JAVASLAT

A Képvj§elő{estület a település rossz állapotú utcáinak
íe]újitására a Gazdasági Bizottság javaslata a|alán az
alábbi langsort határozza meg:

1. Elsódlegesen zúzott köves te tést az alábbi utcák kapjanak - vízelvezetó árok
megépítésével:
Galamb utca (szabadság tér - Damjanich u. között) amennyiben lehetóség van rá,
akkor aszfaltos legyen, Bercsényi utca (Ady E. u, - EötVös u, közöti), Attila utca, Dóz§a
utca (Madách U, - Jánoshalmi u, között), Kölcsey utca, Sallai utca (szennyviz átemeló -
Templom U. között), Nagy utca (EötVös u, - Dankó között), Kinizsi Utca, Dankó utca (Új u -
Nagy u között), Rákóczi u, 55-ö§ fóúttal délról párhuzamos szakaszból] Rákóczi u. 40, -
Damkanich u között, szabadság tér (Galamb u - Damjanich u, között), Tava§z utca (Béke
u, - tól végéig), Damjanich utca (volt Hámán Kató u - Végéig), Lénárd utca, Vezér Utca
(Bartók B, u, - széchenyi u, között), Új utca 1 - 14,, Árpád Utca burkolatlan része,
Vörösmarty Utca, Táncsics utca (Traktorosok u, - Nyár u, között) , Rigó utca Vége,

2. Amennyiben az anyagi források lehetóvé teszik, akkor zúzolt köves terítést kapjanak az
alábbi utcák (amennyjben a reL]delkezésrc álló íorrás Dem íedezi a kóltségeket, akkar gépi
elóvel- glédeírel - az utca rendbelelele szl'jÁ"é9es)]
Botond Utca, Béke utca burkolatlan szakasza, Templom utca (Eötvös u. - sallai u. közöit),
Ki§ utca (Rózsa u, fe|ö|i köz), Volt Hámán Kató utca, Pacsirta Utca - lvlagyar utca közötti 1.
köz, Uj utca 14 - Arany János u, közötti földes szakasz, Dankó utca telepúlés északi
határáig 2 Utca, Bem tér (Szent László u, - Templom U. közötti szakasz), széchenyi utca
burkolt úttal párhuzamos §zakaszai, Vezér utca temetö mögöttj §zakasz.

3, Nem §2úksé9e§ a zúzott kóves terités, meft jellemzően nem lakott ingatlanok
gépi erővel - gléderrel - szükséges a rendbetétele:
Rákóczi utca délről párhuzamos szakasza (Mondovics Vendégló - Nyár u, között),
utca, pesti utca Dankó utcától délre fekvó szakasza,

vannak -
Kisfaludy

4, a Vidékfejlesztési Pályázati forásra pályázn] kell a kúlterúleten elhelyezkedó Világos
Utcának a felújítására, vagy építéséíe, valamint szintén a Vidékfejlesztési Pályázati forrá§ból
javasolják földmunkagép, útkarbantartó gép megvásárlását is,

5, Rossz burkolattal rendelkezó utcák feiújítása, szükséges mértékben ú]raaszfaltozásaI
Új utca 55-ös számú fóút és a Dankó utca kózötti szakaaza, Nagy utca (kossuth u, - Eötvös
u, között), íVlájus 1. utca, Nyár utca,

6, Madách utcát lehetőség szerint szélesíteni szük§ége5,

7, Mátyá§ király utca felújítására fel kell kérni a közút kezelójét,

8, A település összes utcájában lehetöség szerint el kell végezni az út padkázását, hogy a
csapadék miatt ne romoljon tovább az út minósége,

9. Az újonnan zúzott kóvel terített, valamint g|éderre| rendbe hozott utcákról külön döntés
alapján a nagy tömegú gépjárművek foígalmát korlátozzák le, vagy tiltsák ki,

10, A munkák elvégzésére kért árajánlatot úgy kell megkérni, hogy az ajánlat megadásakor
Vegyék figyelembe az önkormányzatnál rendelkezésre álló eróforrá§okat, illetve
alapanyagot is,



Dózsa Györ8y u; Galamb u , Madách u között egyik oldal jó minóségú szilárd burkolat.
rnásik oldal öldes
Madách u Jánoshalmi u. között öldes

Atti]a u.: íöldes

Munkácsy u.: 55-ös íóút Arany J u. között lossz minőségű szilárd bulkolati
Többijó minőségű szilárd burkolat

Arany J. u.: Nagy u - Banók B. u. közöttjó minőségú szilárd burkolat;
Bartók B. utcától a vasútig ftrldes

Kossuth L. u.: 55-ös iőút szakasza nem önkormányzati felújitott:
Nagy u Petőfi téI közöttjó minóségú szilárd buíkolat

Úi u,, Ú1 u. t-t+. 1V rész) löldes;
(]j u, ]4 - Arany J. u, között egyik oldal i ó minőségú szilard burkolat,
nlasik c,ldal tiildes:
Alany J, u 55-ös íóílt milldkét oldaljó ninőségű szilárd burkolat;
55-ös fiiút l)ankó u..közötti szakasz lossz minőségű szilárd burkolat:
Dankó u, település E határajó minőségű szilárd burkolat

Nagy rt,: 55-ös fóút szakasza nem önkormányzati felújított;
Kossuth u Eötvös u, közötti szakasz rossz minőségú sziláíd burkolati
Eötvös u Dankó u. közötti szakasz egyik otdal jó minóségli szilárd
burkolat. másik oldal ftildes

Hunyadi rr,: nem önkormányzali felújitott

Jánoshalmi u.: nem önkormáD},zati felújított
1 i,, ,:,] l ]..

Kinizsi u.; töldes

Mezó u.: jó minöségú szilárd burkolat

Kölcse!,u: ftjldes

Dankó u.: Honvéd u Új u közötti szakasz rossz minőségú szilárd burkolat;
Uj u. - Nagy u közötti szakasz ftldes
Település E határáig 2 utca köz öldes

Bem tér; Dankó u. szent László u közötti szakasz jó minóségű szilfud burkolat;
Szent László u - Templom u. közötti szakasz löldes

Madách u,: jó minőségű sziláId burkolat

Ady Ii, tl.: burkolt. szennyliz tlyomvonalon helyreállitott

Eöt\ös u.: jó minóségű szilárd burkolat
l}crcs.lnr i-1 lrrrll ucli LiiliiLl r()ssl l]]ilrirsegii sZillild bulLt)ltrl .g) iI

,,lJai,lrl

Sallai u: Jánoshaln]i Ll - szelrDyvíz átemeló köZöttjó minőségű szilárd burkolat:



Szenny,viz átemeló, Templom u. közötti szakasz földes

Damianicl,t u.: Táncsics u volt Hánrán K. u. között ió minóségű szilárd burkolati
\ .lL l l.!!1lill] ]\, \lill\ il\ krr. Ll, kij/a)lL lijlda\

Kandó K, tL,| 55-ös fóút Béke u közöttjó minóségű szillárd burkolat:
Béke u, Mátyás király u, között rossz minőségű szilard buíkolat

Tavaszu,: 55-ös fóút - tséke u. között rossz minóségúi szilárd bükolat;
Béke u vörösmalty u, között földes;
Vörösmaíty u, Mátyás kir, u, között zuzott köves tedtés

Május l.u,: Iossz nrinőségű szilárd burkolat

Széclrcnyi u.: Bácsalmási úti szakasz nem önkornányzati felújitott;
Széchenyi u, párhuzamos szakaszai:
vezér u, Malom rr, közötl ftjldes és zúzott köves tedtés:
Széchen),i tllcli bol1 és a Világos u. között egyik oldaljó ntinóségú
szilárd burkolat a másik oldal ftrlde§

Jókai u.: jó minőségű szilárd burkolat

Világos u.: Jókai u - Széchenyi u, közöttjó nrinóségű szilard burkolat;
Széchenyi utcától a végéig 6ldes

Pacsirta u.: jó minóségú szilard burkolat, kivéve a 30 - 34 sám között, ahol rossz
minőségű szilfu d burkolat

Botond u.: öldes

Tóth K, u,: burkolt. szennyviz nyomvonalon helyreállitott

Vörösmarty u,: íijldes

Béke u,: l],1lil1,1Ll|f ] l\.lntl(. l\ [ii/ijll]
- Damjanich u. felöli r,ész ló)desl
- kandó k, u, felöli rész zúzott köves terités

l.,aIri1,1 K,- l lrr asz lL. kijziitl lijldcs

Magyar u,: 55-ös főút - Tóth K, u. közöttjó minőségű szilárd burkolat;
Tóth K. u, - Mátyás kir. u, burkolt, szennyvíz nyomvonalon
helyreállitott

Szabadság tér: Galanrb u, Danrjauich u, között ftildesi
Ga|amb u, Dózsa Gy. u, között jó minó§égű szilárd burkolat;

Szení László u: jó n1inóségú szilárd bükolat

Teulrlonr u,: Pctiilj tél Eötvi's u. között jó nlinóségű szilald burko]at;
Eöt\,ös u. sallai u. között öldes

Galamb u: Petóli tá, Hunyadi u, közöttió minőségű szilard burkolat. íészben
szennyviz nyomvonalon helyreállitott;



Hunyadi u. Szabadság tér között ldldes

Bercsényi u,: Galamb u. - Ady E, u, között rossz minóségú szilárd burkolat;
Ady E, u, Eötvös u között öIdes

KistcDplom u.: ió minőségű szilárd burkolat

Petófi téI| 55-ös tóút - Kossuth u, közöttjó ninőségú szilárd burkolat;
Kossuth u. Galamb u. között.jó minőségú szilárd bukolat;
Templom u. 55-ös szímú fiiút rossz minóségú szilárd burkolat

i,1lllrt: l _1.1) i |Li rtlirlil:cgLi szilii|d llrrrL,l|lt
K j 1].l]l i]r]l(L,lnliil]\/ilii iitlilgos milrósúgti szilrirtl burliolat
\t i: n!llr iink,,lnriilr\zatijli nrirrrisúgii szilllrd hurkolat

Rigó u.: 1-4: 15-2l ; számok között jó minőségű szilárd burkolat;
4- l 5: 21- végéig szennyr íz nlomvonalon helyreállilon

Zrinyi u.: jó minóségú sziláíd buíkolat

Vas !L.: jil lrrirrósógú szilár,d burkolat

Lénárd u.: töldes

Vezér u,: Bartók B. u, Kisfaludy u között jó milóségű szilárd bükolati
Bartók B, u, Munkácsy u. között öldes
Tenetó mögötti szaka§z földes

Malomu.l jó minó§égű szilard burkolat

Mátyás kir,: nem önkományzati rossz minőségű szilárd burkolat

Deák F, u,: 1-29 szám közóttjó minőségű szilárd bulkolat;
29 végéig szennyviznyomvonalon helyreáIlított;
Rózsa u felé zsákutca mart aszfalt teíitéses

Rózsa rr,; zú,/ott köles teíités

Kis u,: Mátyás kir, u-tóI a végéig zúzott köves tedtés;
Rózsa utca talöli köz földes

Rákóczi u.| 55-ös 1'ő(í szakasz nem önkormányzati felújitott
Rái<óczi u, párhuzamos szakaszai:
Déli oldalon Damjanich u. felöli elejejó minóségú szilárd burkolati
l)tili il]rla]on l lliilitjczi u, j]/a és a ll1tkóczi u. "l0. l(tiza'tt lijldes:
Déli oldalon a Rrákóczi u. 40 - Kandó K. u. között zúzott köves terítés;
Kandó K. u. .- Mondovics vendéglő elóttjó minóségú szilard burkolat;
A déli oldalon lévó további párhuzamos rész ftildes
Eszaki oldalon Traktorosok u. - Nyáí u, között rossz minőségú szilárd
br_rrkolatl
Nyfu u, Mikszáth u. jó minóségű szilfud burkolat

Zöldfa u.: jó minóségii szilárd burko|at



Nyár u,: íossz n]inőségú szilald bulkolat

Táncsics Ll,| szabadság téI - Traktorosok u. között zúzott köves terítés;
Traktorosok u. - Nyár u. között ftildes;
Nyár u. - Mik§záth u. közöttjó minóségú szilárd burkolat

Mikszáth u.: jó minóségú szilárd burkolat

l'raktoíosok u.: l,ossz nrinóségii szilárd burkolat

Árpád u.: Széchenl,i u - Árpád u. 6. közöttjó ninóségú szilard burkolatl
Arpád u. 6, - Bartók B, u. feléjó minőségű szilárd burkolat;
Arpád u. 6. VezéI utca felé rossz nrinő§égű szilfud burkolat kb. 2/3
rész l /]] rész íijldes

Bartók B, u,: Aíany J, Ll. Vezér u között szennyvíz nyomvonalon helyreállitott:
Bartók 106, l 10. közötti szakasz zúzott köves tedté§;
Az utca további szakaszaijó minóségú sziliid burkolat

Kisfaludl,u.: jó minőségú szilárd burkolat

Honvéd u.: Bartók B, u. 55-ös §zámú fóútigjó minőségű szilárd burkolati
55-ös számú lóút Dankó u. közötti szakasz rossz minóségű szilárd
bLlíkolaL

Pesti u: Dan-kó utcátó l északra j ó minőségű szilárd burkolat;
Dankó utcától a déli részének eleje zuzottkóterítés, a többi része íöldes




