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ELŐTERJESZTÉS 

Képviselő-testület 2013. szeptember 19.-én tartandó ülésére. 
A Városközpontban található autóbuszöböl felújításáról és a Pozsonyi utca 

aszfaltozásáról 
 

Az előterjesztést készítette: Csák Zsolt városmenedzser 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A városközpontban található két buszöböl állapota nagyon leromlott. A Kossuth L. u. 4.,6, 
és 8. szám alatt található buszöböl már korábban is rossz helyre épült, mert az érintett 
ingatlanokra - a kapubejáró hiánya miatt - a bejárás nem biztosított. 
Korábbi sikertelen városrehabilitációs pályázataink előkészítése során engedélyezési tervet 
készítettünk, ahol már felmerült a központban található buszvárók felújításának és 
áthelyezésének kérdése. 
A szennyvízberuházás kapcsán is felmerült a helyreállítás szükségessége, hiszen a csatorna 
rekonstrukciós munkálatok a buszöblök környezetében valósultak meg. A pályázat viszont 
nem támogatta az érintett beruházások megvalósítását.  
Mindkét buszöböl felújítására DA/KA/279/9/2010. iktatószámon építési engedélyt adott a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság. 
 
A Pozsonyi utca a közeli iparterület miatt rendkívül nagymértékű teherforgalmat vezet le. 
A csatorna beruházás alkalmával az út helyreállítása ugyan megtörtént, viszont csak sávosan 
lett aszfaltozva, javítva. Ez a helyreállítás inkább rontotta az út állapotát. Jelenlegi 
állapotában balesetveszélyes, sürgős felújítást igényelne. A KUKA Robotics Kft. is jelezte 
felénk az út helyreállításának szükségességét. 
 
A Pozsonyi utca leaszfaltozására a következő adatokkal számoltunk: 
0,06 cm x 5m szélesség x 550 m hossz x 100000 Ft/m3 = bruttó 16.500.000 Ft 
 
A két buszöböl esetében a 2010-es előkészítés során a tervező által kalkulált összeggel 
számoltunk:  
Városháza felőli buszöböl átépítése: bruttó 4.379.200 Ft  
Reál oldalán lévő buszöböl átépítése: bruttó 3.894.100 Ft   
 
A beruházások finanszírozására a Füzesgyarmati Viziközmű Társulat által átadott a 
szennyvízberuházás által nem támogatott infrastrukturális beruházások megvalósítására 
adott forrás nyújtana fedezetet. Az összeg a szennyvízcsatorna pályázat által nem támogatott 
infrastrukturális munkák megvalósítására használható fel. 
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Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul a Pozsonyi utca felújításához, illetve a 
városközpontban a Kossuth L. utca 4.,6.  és 8. szám előtti buszöböl, és az azzal szembeni 
közterületen lévő buszöböl átépítéséhez, korszerűsítéséhez. 
A beruházások finanszírozására a Füzesgyarmati Viziközmű Társulat által a 
szennyvízcsatorna-hálózat építés során nem támogatott tevékenységek megvalósítására 
nyújtott fedezet adna forrást 25.000.000 Ft értékben. 

 
 
Füzesgyarmat, 2013. szeptember 12. 
 
 
 
  Bere Károly       dr. Makai Sándor 
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