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ELŐTERJESZTÉS 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2013. április 24-én tartandó ülésére, „Önkormányzati tulajdonban lévő közutak felújítása” 

tárgyban 

 

Az előterjesztést készítette: Mata Zoltán műszaki ügyintéző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Füzesgyarmat belterületén található közutak állapota sajnos az elmúlt időszakban 

jelentősen megromlott. Több forgalmas útvonal burkolatának megerősítése is indokolt, 

amelyek a településen gyűjtőútként funkcionálnak. A Vizi közmű társulat által beszedésre 

került díjból visszamaradt összeg felhasználása a csatorna beruházással érintett lakossági utak 

felújítására fordítható. Ez az összeg 75 millió Ft. 

 

Megítélésünk szerint a település önkormányzati útjai közül a Pozsonyi utca állapota jelenleg a 

legrosszabb. A jelentős teher- és gépkocsiforgalom miatt, a korábban lakossági útnak tervezett 

út alapja már több helyen is tönkrement. A kátyúk mélysége és nagysága miatt a forgalom 

átterelődik a K.U.K.A Robotics Kft. parkolóinak területére, ezzel is növelve a balesetveszélyt.  

 

Az Önkormányzat és a K.U.K.A Robotics Kft. között megkezdődtek a tárgyalások az 

útfelújítás kapcsán. A Pozsonyi utca esetében meg kell még jegyeznünk, hogy a Pozsonyi-

Aradi utcai vízvezeték csomópont is felújításra szorul, mely a Pozsonyi utca alatt található. 

Az Alföldvíz Zrt. az érintett csomópontot szerepelteti a 2014-es rekonstrukciós javaslatában 

és a Dél-Alföldi Ivóvízminőség Javító program pályázatában is.  

 

Az útaszfaltozási munkálatok megkezdése előtt, fel kell kérnünk az Alföldvíz Zrt. 

Rekonstrukciós Osztályát az érintett csomópont sürgős helyreállítására a 2014. évi 

rekonstrukciós alapból. 

 

További felújításra szorul a Gacsári utca (a Kossuth utcától a Mikes Kelemen utcáig), a Mikes 

Kelemen utca, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, valamint a Baross utca (az állami út részének 

kivételével). A felújítás a meglévő kátyúk aszfaltozásával, majd 4,00 cm vastag kopó réteg 

elhelyezésével történne. 

 

Felújítandó utak: 

 

o Pozsonyi utca (a Széchenyi utcától a Kolozsvári utcáig) 

o Gacsári utca (a Kossuth utcától a Mikes Kelemen utcáig) 
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o Mikes Kelemen utca (a Gacsári utcától a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcáig) 

o Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (a Mikes Kelemen utcától a Mátyás Király utcáig) 

o Baross utca (az állami közúttól a a József Attila utcáig) 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

      Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiekben részletezett és leírt 

utak felújítását kezdeményezi. Megbízza Bere Károly polgármestert a közbeszerzési eljárás 

megindításával. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 17. 

 

 

 

 

                                                    Bere Károly  

                                                    polgármester 

 

 

Mellékletek: 

o Jogi nyilatkozat 

o Műszaki nyilatkozat 


