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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata 166/2016. (XI. 30.) Kt. határozatával fogadta el a város 

útfelújítási koncepcióját, melyben 3 éves útfelújítási programról döntött. 

Azóta a program végrehajtása folyamatos, sőt a tervhez képest nagyobb ütemben tudott 

megvalósulni az alábbiak szerint: 

 

Felújítási program ütemezése    Tényleges megvalósítás időpontja 

2017-ben felújítandó utcák: 

− Arany János utca   2017 

− Jókai Mór utca   2017 

− József Attila utca   2017 

− Ibolya utca   2017 

− Kiss utca   2017 

− HIPP Kft. előtti út első szakasza   2017 

− Felsőlókert utca   2017 

2018-ban felújítandó utcák: 

− Hanság utca   2017 

− Tó utca   2017 

− Diófa utca   2017 

− Hársfa utca   2018 

− Rózsa utca   2018 

− Kápolna (zsák) utca   2018 

2019-ben felújítandó utcák: 

− Malom utca   2018 

− Bem utca   2018 

− Kápolna utca 

− Franck utca vége 

− Vásártér utca vége 

Erre az évre a Képviselő-testület a költségvetésben 50 millió forintos keretösszeget fogadott el 

önkormányzati utak felújítására. Az ez évi programban szereplő három utca közül kettőnek a 

megvalósítása átcsúszik a jövő évre, mivel a Frank utca esetében – hasonlóan a hanságligeti 

HIPP utcához – az érintett cég (Dr. Oetker Kft.) hozzájárul az út felújításához, azonban ezt csak 

a jövő évben tudja megtenni, míg a Vásártér utca esetében az érintett vállalkozások a 

nyomvonalat módosítani kívánják, azonban a módosított nyomvonalban még nem született 

egyezség. A Kápolna utca megvalósítása a vízvezeték cseréjével már megkezdődött, melyet 

követően fog sor kerülni az útburkolat és csapadékvíz elvezető rendszer felújítására. 

 

A két kiesett utca helyére javasoljuk a Kossuth Lajos utca még fel nem újított szakaszának 

megépítését, illetve a szintén nagyon leromlott állapotú Lajos utcának a kivitelezését, mivel itt 

a múlt évi esőzések jelentős károkat okoztak. 

 

Az előzetes számítások alapján a 3 utca várható bekerülési költsége 39,5 millió Ft. A 

fennmaradó összegből célszerűnek tartanánk a rendkívül nagy forgalmú Erdősor utca 

Szabadság utca – Iparos utca közötti szakaszának felújítását, melynek várható költsége 10,5 
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millió Ft. Ezt azért lenne célszerű megvalósítani, mivel az Iparos utca későbbi felújításával a 

Szabadság utcát részben lehetne tehermentesíteni, illetve a Szabadság utca szükséges lezárásai 

alkalmával az elterelést megfelelő kiépítettségű úton lehetne megoldani. 

 

A jövő évben – ahogyan az az útfelújítási koncepció tárgyalásakor is megfogalmazódott – el 

kellene indítani a jelenleg kavicsos-murvás burkolatú útjainknak a szilárd burkolattal történő 

ellátását. Ezeket az utakat azonban meg kell terveztetni és építési engedély alapján lehet 

megvalósítani. Annak érdekében, hogy a jövő évben a kivitelezések megkezdődhessenek, a 

terveket még az idei évben el kell készíttetni és az engedélyezési eljárásokat le kell folytatni. 

Javasoljuk, hogy a Kovács utca 1050 hrsz-ú szakaszára, a Liget közre és a Szabadság térre 

vonatkozóan indítsuk meg az előkészítő munkákat. 

 

 

 

Határozati javaslat 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (III. 27.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben az útfelújítási 

költségvetési keretösszegből az alábbi utcák felújításáról döntött:  

a) Kápolna utca 

b) Kossuth Lajos utca Iskola utca Tarcsai utca közötti szakasza 

c) Lajos utca 

d) Erdősor utca Szabadság utca Iparos utca közötti szakasza 

 

2. A Képviselő-testület a jövő évben megkezdi a jelenleg kavicsos-murvás utcák szilárd 

burkolattal történő ellátását. Ennek előkészítéseként felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alábbi utcák terveit készíttesse el, az engedélyezési eljárásokat folytassa le: 

a) Kovács utca 1050 hrsz-ú szakasza 

b) Liget köz 

c) Szabadság tér 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2019. november 30. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, 

álláspontját kialakítani és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen! 

 

Jánossomorja, 2019. 03. 18. 

 

        Lőrincz György s.k. 

               polgármester 


