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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 34/2020. (VI. 25.) Kt. határozatával fogadta el Útfelújítási-útépítési 

Programját. A program végrehajtása folyamatban van. 2021-ben elkészült az Iparos utca 

felújítása, valamint a Kovács utca, a Liget köz és a Szabadság tér útjainak építése. Ebben az 

évben megvalósult a Erdősor utca és a Frank utca felújítása, Széchenyi utca építése és 

folyamatban van a Hársfa utca felújítása, illetve az Alkotás utca építése.  

A költségvetésben erre az évre meghatározott keretösszeg 140 millió Ft. A felsorolt utcák 

bekerülési összege 144.521.889 Ft. Az Erdősor utcára 50%-os támogatást nyertünk, ami több, 

mint 19 millió Ft plusz bevételt jelentett, azonban ez a járdafelújításokra került felhasználásra. 

Augusztus közepén a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős 

Helyettes Államtitkársága megkeresett azzal, hogy lehetőség van arra, hogy az útfejlesztési 

programunkat a kiemelt kormányzati projekt keretösszegből támogassák. Ebben olyan 

fejlesztések megvalósítására lesz lehetőség, amit rövid időn belül el lehet kezdeni. A leadott 

anyagunk alapján várhatóan 90-100 millió Ft támogatás nyújtására számíthatunk.  

Nemrégiben megjelent a következő időszak EU-s támogatási felhívásainak tervezete (TOP 

Plusz), melynek keretén belül szintén lehetőség lesz önkormányzati utak felújítására, építésére, 

melyre szeretnénk pályázni. Itt azonban az is kritérium, hogy a pályázatban szereplő utak 50 

%-ának gyűjtő útnak kell lennie. 

Mindezek befolyásolják azt, hogy melyik támogatási formából melyik utcákat tudjuk, illetve 

célszerű megvalósítani.  

Javaslom, hogy még ebben az évben építsük meg a Vásártér utca lakóutcai részét, hiszen arra 

építési engedéllyel rendelkezünk, valamint a Vásártér utca gazdasági területek megközelítését 

szolgáló legrosszabb állapotú szakaszát. Ehhez összesen az előzetes árajánlatok alapján 28 

millió forint átcsoportosítására lenne szükség, amit az önkormányzati bérlakások felújítása, 

illetve a Vümesz telephely fejlesztés előirányzataiból lehetne megtenni. 

Elkészültek a tervei a Sarok köznek és a Kereszt utca murvás szakaszának, és most kaptuk meg 

az építési engedélyt mindkettőre, így ezek a jövő év elején indíthatók. A Legelő utca felújítására 

költségvetéssel rendelkezünk. Ezek várható bekerülési összege 75 millió Ft. A programban 

szereplő Radnóti utca, Hanság utca – Óvoda utca, valamint a Sport-Rákóczi utca közötti 

szakasz építésére a tervek készítése nemrégiben elkezdődött, így ezekkel még nem tudunk 

elindulni. A programból a Vasút utca országos út lévén a Magyar Közúttal, mint kezelővel 

egyeztetni szükséges, a Várbalogi utca pedig gyűjtőútnak számít, így azt a TOP Plusz 

pályázatban lesz célszerű szerepeltetni. Javaslom, hogy az Útfelújítási-útépítési Programunkat 

ezért egészítsük ki a rossz állapotú Domb utca felújításával, aminek várható bekerülési összege 

25 millió Ft. Ezt szerepeltettük a Miniszterelnökségre leadott anyagban a Legelő utca, a Sarok 

köz és a Kereszt utca mellett. 

 

 



 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (X.26.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 34/2020. 

(V. 25.) Kt. határozat 1. pontjában elfogadott Útfelújítási-útépítési Programot a Domb 

utca felújításával (305 fm) kiegészíti. 

 

2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2021. évi költségvetés 8. számú 

mellékletében az önkormányzati beruházási, felújítási feladatok táblázatában az 

„önkormányzati bérlakások felújítása” előirányzatból 28 millió forintot átcsoportosít: 

17 millió Ft-ot az „útfelújítás” és 11 millió Ft-ot a „kavicsos utcákban útépítés” sorokra. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakat 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2021. október 19. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

     polgármester 


