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Kérdések: 

1. Két úttal kapcsolatos kérdése van, amelyek már a ciklus elejétől napirenden vannak. 

Az egyik a Tárház és a Csallóközi utcák összekötése mivel egy közterület rész 

korábban eladásra került és a lakók nem tudnak arra eljárni. 

2. A másik kérdése, hogy a Tárház utca kijavítása is napirenden volt, de eddig nem 

történt meg az utca javítása. 

3. A Tisza Kálmán Közoktatási Intézménynél az elkerülő út forgalma ugrásszerűen 

megnőtt a forgalmi rend megváltoztatása miatt, mivel egyirányúsították az utcát, ezért 

jelentősen romlott az út állapota. Kérdése, hogy a kiegészítő út aszfaltozása mikor 

történik meg? 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

1. A Híd utca burkolatának nagyjavítását az érintett építkezés befejezésével tudjuk 

megvalósítani, mert még mindig nagy össztömegű járművek használják az útszakaszt, 

saját telekről az építtető pedig nem tud hozzáférni az épülethez. A munkahelyteremtést 

szolgáló beruházás érdekében sajnos az érintetteknek közlekedésükben az ilyen 

kellemetlenségeket is tudomásul kell venni. 

2. A Tárház utcai útalap 1994-ben kapott kétrétegű felületi bevonatot és mivel annak 

élettartama 4-5 év, ezért ma már gyakorlatilag csak útalapnak tekinthető az utca Híd 

utca és a Nevelő utca közötti szakasza. Útalaphoz képest megfelelő az állapota, nem 

balesetveszélyes. Újból elkészíteni a felületi bevonatot bruttó 8,6 millió forintba, 5 cm 

meleg-aszfalttal pedig bruttó 18,4 millió forintba kerülne. Ekkora összeg a 

költségvetésben nem áll rendelkezésre. 

3. A DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” 

című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunkat nem utasították el, hanem 

tartaléklistára került. Pályázatot a Rákóczi út 61. számtól a Hőzső utcának a Szőlő 

utcai csomópontjáig (627 fm) terjedő szakaszra tudtuk. Megvalósulna az útszakasz 5,5 

m-es szélességűre való fejlesztése új aszfaltburkolattal, emellett a Rákóczi 61. számtól 

a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményig új gyalogjárda épülne, és zárt 



csapadékvíz-elvezetés, füvesítés, fásítás szerepel még a programban. A beruházás 

bekerülési költsége bruttó 79.540.000,- Ft, a megpályázott támogatás bruttó 

71.586.000,- Ft, az összes költség 90 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz 

szükséges bruttó 7.754.000,- Ft önerő határozatában biztosította. Nyilvánvaló, hogy 

pályázati támogatás nélkül az önkormányzat csak saját erőből nem képes az útszakasz 

teljeskörű felújítására, csak a balesetveszélyes kátyúk megszüntetését tudjuk 

megcélozni. 

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 
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