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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 166/2016. (XI. 30.) Kt. határozatával 

fogadta el Jánossomorja Város Önkormányzata Útfelújítási Koncepcióját. A részletes anyag a 

város honlapján a „Tervek, koncepciók” címszó alatt megtekinthető. 

A 2016-ban elfogadott anyag egy 3 éves útfelújítási programot is meghatározott. Az elmúlt 

években a kivitelezések ennek alapján valósultak meg. A 2019. évi tervet a Képviselő-testület 

35/2019. (III. 27.) Kt. határozatával módosította. Megállapíthatjuk, hogy a programot az 

önkormányzat teljesítette. Ennek során a koncepcióban elfogadott elvek alapján a legrosszabb 

állapotú – nagyrész felületi zárásos – szilárd burkolatú utak, utcák újultak meg, összesen 4,7 

km hosszban. Ennek eredményeként a kátyúzási munkák mértéke és az erre fordított összeg a 

korábbiakhoz képest jelentősen (kb. ¼-ére) csökkent.  

A 3 év alatt felújításra került utcákat az alábbi helyszínrajz mutatja: 

 

 

A koncepcióban megfogalmazásra került és elfogadott elvek alapján javaslom egy újabb 3 éves 

útfelújítási-útépítési program elfogadását.  

A következő időszakban a kavicsos utcák szilárd burkolattal történő ellátására, illetve a 

nagyobb forgalmú, hálózati szerepet betöltő, romló állapotú szilárd burkolatú utak felújítására 

kell koncentrálni. A lakosság részéről is ezekkel kapcsolatosan fogalmazódik meg a legnagyobb 

igény a beavatkozásra. A 35/2019. (III. 27.) Kt. határozatában a Képviselő-testület döntött arról 

is, hogy három utcára (Kovács utca 1050 hrsz-ú szakasza, Liget köz, Szabadság tér) el kell 
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készíttetni a terveket és le kell folytatni az engedélyezési eljárásokat. A tervek a múlt évben 

elkészültek, az engedélyezési eljárások folyamatban vannak. 

A jelenlegi kavicsos (sárga), murvás (barna) és föld (sötétbarna) önkormányzati utakat az alábbi 

helyszínrajz mutatja: 

 

 

Az idei évben a költségvetésben 90 millió forintos keretösszeget fogadott el a Képviselő-testület 

erre a célra. Amennyiben a következő két évben is hasonló nagyságrendű összeget tudunk erre 

fordítani, akkor várhatóan 12-15 utca útfelújítására, útépítésére lesz lehetőségünk. A 

megépítendő műszaki tartalom, illetve az utcák hossza erősen befolyásolja azt, hogy pontosan 

hány utca fér bele a 3 éves programba. Amennyiben pályázati forrásokat is igénybe tudunk 

venni – akár az Európai Uniós, akár az előkészítés alatt álló Magyar Városok Program 

pályázataiból – a megépítendő utak száma tovább bővülhet. 

Fentiek alapján a 2020-2022. közötti időszakra javaslom egy prioritási sorrend felállítását 17 

utcára vonatkozóan az alábbiak szerint: 

− Iparos utca útfelújítás 442 fm 

− Liget köz útépítés 111 fm 

− Kovács utca (1050 hrsz.) útépítés 183 fm 

− Vásártér utca felújítás 320 fm 

− Frank utca vége útfelújítás 300 fm 

− Szabadság tér útépítés 453 fm 

− Erdősor utca útfelújítás 430 fm 
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− Alkotás utca útépítés 374 fm 

− Széchenyi utca útépítés 197 fm 

− Vásártér utca útépítés 222 fm 

− Legelő utca (Erdősor-Liszt között) útfelújítás 300  fm 

− Radnóti utca útépítés 108 fm 

− Sarok köz útépítés 300 fm 

− Hanság u. - Óvoda utca útépítés 290 fm 

− Sport-Rákóczi utca között 90 fm 

− Vasút utca (Balassi u. - vasútállomás között) 105 fm 

− Sipos köz 130 fm 

Összesen: 4.355 fm 

 

A megvalósítás a prioritási sorrendben meghatározottaknak megfelelően történne az éves 

költségvetési keretösszeg alapján. Költségbecslés alapján, mai áron számolva a listában 

szereplő utcák várható építési költsége bruttó 300-320 millió forint lenne. 

Annak érdekében, hogy a megvalósítás folyamatos lehessen, ebben az évben célszerű lenne a 

sorrendben következő 3 kavicsos-murvás utca terveit elkészíttetni és az építési engedélyezési 

eljárásokat lefolytatni. Javaslom, hogy ennek megfelelően az Alkotás utca, a Széchenyi utca és 

a Vásártér utca terveit készíttessük el 2020-ban. 

 

Járdafelújítási- és építési program: 

 

Az előző ciklus gazdasági programjának kiemelt eleme volt a település járdáinak felújítása., 

melyhez készült egy átfogó felmérés a járdák mennyiségéről, hosszáról, szélességéről, illetve 

állapotáról.  

Az alábbi diagram folyóméterben mutatja be a meglévő járdafelületeket településrészenként: 
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A következő ábra hűen tükrözi a 2017-es állapotot, hogy mekkora a rossz, felújítandó szakasz, 

illetve az a terület, ahol nincs járda, de szükséges lenne kiépíteni. 

 

Fentieknek megfelelően készült el 2017 februárjában a 3 éves járdafelújítási koncepció. Az 

elfogadott koncepció 3 év alatt mintegy 3.500 fm szakasz felújítását tűzte ki célul, ezzel 

szemben több, mint 7 km járdaszakasz újult meg. Amennyiben az elkövetkező három évben is 

hasonló ütemben folyik a felújítás, a ciklus végére minden utcában jó minőségűmegújult 

felületen haladhat a gyalogos forgalom.   
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Az alábbi térkép azon utcákat, utcarészleteket ábrázolja, ahol a járda felújításra került: 

 

Az elkövetkező 3 évre a tervezésnél a következő szempontokat vettük figyelembe: 

➢ Nincs járda, de a közlekedési helyzet megkívánja 

➢ Nagyon rossz minőségű szakaszok 

➢ Lakossági kérelmek, igények 

➢ A városbejáráson tapasztalt hiányosságok, észrevételek 

 

Két utcát frekventált helyszínként értékeltünk, melyek nagy gyalogos forgalmat 

bonyolítanak le, illetve fő közlekedési útvonalként szolgálnak. E útvonalak a Szent István 

utca, a Szent István Parktól az Iskola utca sarkáig terjedő szakasza, illetve az Ady Endre utca 

teljes hosszában. Az említett helyszíneken térköves burkolat kiépítésétjavaslom tekintettel arra, 

hogy a bekerülési költsége kétszerese az öntött beton járdához képest. A Koncepcióban továbbá 

4.500 folyóméter járda felújítását, illetve építést javaslom az alábbi prioritási sorrendben  

Utca Burkolat Hossz 

(fm) 

Szélesség 

(m) 

Terület 

(m2) 

Szent István térkő 123 1.8 218 

Árpád u.2-4;9-15 beton 114 1,4 160 
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Bem u. beton 95 1,3 123,5 

Féltoronyi u. beton 143 1,4 200 

Felsőlókert u. beton 167 1,4 234 

Rózsa u. beton 100 1,4 140 

Hanságfalvi u. beton 109 1,4 153 

Tó u. beton 167 1,4 233 

Erdősor u. beton 122 1,3 159 

Óvoda u. beton 140 1,4 196 

Vásártér u. beton 150  1,3 195 

Újerdő u-Rákóczi u. között beton 100 1,2 120 

Hanság u. beton 50 1,3 65 

Halomalja u beton 210 1,3 273 

Szent I. u (gödör mögött) beton 260 1,4 364 

Petőfi u. beton 316 1,3 410 

Ady E. u. térkő 236 1,4 330 

Kereszt u. beton 140 1,4 196 

Radnóti u.-Rákóczi u. között beton 51 1,3 66 

Kis u. beton 200 1,4 280 

Legelő u. beton 150 1,3 195 

Jókai u. beton 150 1,4 210 

Erdősor u. (Iparos u-Lajos u. között) beton 267 1,3 347 

Liget u. beton 200 1,4 280 

Bartók B. u. beton 160 1,4 224 

Árpád u. beton 180 1,4 252 

Hanságliget (Tulipán u.) beton 200 1,4 280 

Újtanya beton 150 1,2 180 
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Sipőcz I. u. beton 100 1,3 130 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánossomorja 2020-2022. 

közötti időszakra vonatkozó Útfelújítási-útépítési Programot az alábbi prioritási sorrend 

szerinti megvalósítási ütemezéssel fogadja el: 

− Iparos utca útfelújítás 442 fm 

− Liget köz útépítés 111 fm 

− Kovács utca (1050 hrsz.) útépítés 183 fm 

− Vásártér utca felújítás 320 fm 

− Frank utca vége útfelújítás 300 fm 

− Szabadság tér útépítés 453 fm 

− Erdősor utca útfelújítás 430 fm 

− Alkotás utca útépítés 374 fm 

− Széchenyi utca útépítés 197 fm 

− Vásártér utca útépítés 222 fm 

− Legelő utca (Erdősor-Liszt u. között) útfelújítás 300  fm 

− Radnóti utca útépítés 108 fm 

− Sarok köz útépítés 300 fm 

− Hanság u. - Óvoda utca útépítés 290 fm 

− Sport-Rákóczi utca között 90 fm 

− Vasút utca (Balassi u. - vasútállomás között) 105 fm 

− Sipos köz 130 fm 

2. A Képviselő-testület a jelenleg kavicsos-murvás utcák szilárd burkolattal történő ellátása 

érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi utcák terveit készíttesse el, az 

engedélyezési eljárásokat folytassa le: 

a) Alkotás utca 

b) Széchenyi utca 

c) Vásártér utca 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (VI.25.) Kt. 

határozata 
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Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánossomorja 2020-2022. közötti 

időszakra vonatkozó Járdafelújítási-építési Programot az alábbi prioritási sorrend szerinti 

megvalósítási ütemezéssel fogadja el: 

 

Utca Burkolat 
Hossz 

(fm) 

Szélesség 

(m) 

Terület 

(m2) 

Szent István térkő 123 1.8 218 

Árpád u.2-4;9-15 beton 114 1,4 160 

Bem u. beton 95 1,3 123,5 

Féltoronyi u. beton 143 1,4 200 

Felsőlókert u. beton 167 1,4 234 

Rózsa u. beton 100 1,4 140 

Hanságfalvi u. beton 109 1,4 153 

Tó u. beton 167 1,4 233 

Erdősor u. beton 122 1,3 159 

Óvoda u. beton 140 1,4 196 

Vásártér u. beton 150  1,3 195 

Újerdő u-Rákóczi u. között beton 100 1,2 120 

Hanság u. beton 50 1,3 65 

Halomalja u beton 210 1,3 273 

Szent I. u (gödör mögött) beton 260 1,4 364 

Petőfi u. beton 316 1,3 410 

Ady E. u. térkő 236 1,4 330 

Kereszt u. beton 140 1,4 196 

Radnóti u.-Rákóczi u. között beton 51 1,3 66 

Kis u. beton 200 1,4 280 

Legelő u. beton 150 1,3 195 
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Jókai u. beton 150 1,4 210 

Erdősor u. (Iparos u-Lajos u. között) beton 267 1,3 347 

Liget u. beton 200 1,4 280 

Bartók B. u. beton 160 1,4 224 

Árpád u. beton 180 1,4 252 

Hanságliget (Tulipán u.) beton 200 1,4 280 

Újtanya beton 150 1,2 180 

Sipőcz I. u. beton 100 1,3 130 

 

 

Felelős:  Bella Zsolt alpolgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Programokat 

meghatározni szíveskedjen! 

 

 

Jánossomorja, 2020. június 22. 

 

 

 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 
 


