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Kérdések: 

1. Tátra utcán több helyen feltöredezett az aszfalt, és az út szélén kátyúk alakultak ki. 

2. Kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Hőzső utcai monolit járdát helyreállítsák. 

3. Kérdése, hogy a Lorántffy utcában megoldható-e az árok befedése? 

4. Malomasszonykertben a járda melletti rész fel lett töltve, de sajnálatosan nem 

zúzalékkal, hanem földel, ami nagyon szemetes, tele volt szeggel, vassal, üveggel. 

Kérdése, hogy honnan vitték oda? 

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

 

1. A Tátra utca burkolata a szennyvízvezeték építése után 1999-ben új aszfaltszőnyeget 

kapott. Az új réteg ugyanolyan szélességben készült, mint az alatta lévő, nem betartva 

azt a szabályt, hogy a felső vastagságával megegyezően szűkíteni kellene a pályát. Ez 

viszont azt eredményezi, hogy a széleknél burkolatleválások jelentkezhetnek. 

Mindezeken túl az út állapota műszakilag megfelelő, beavatkozást jelenleg még nem 

igényel. 

2. A monolit járdák megemelése sajnos nem olyan egyszerű, mint gondolnánk, mert a 

beton alsó felülete nem sík, így az ágyazó anyagot nem lehet megfelelően elteríteni, 

ami rövid időn belül ismételt elmozdulást okoz. Ezen a helyen a ráaszfaltozás sem jó 

megoldás, mert a járda megdőlése olyan mértékű, hogy további mozgása várható. A 

megoldás új járda építése lenne, amelyet viszont az ez évi költségvetési keret nem tesz 

lehetővé. 

3. Árok befedésére önkormányzati forrásból csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor.  

4. A Malomasszonykerti ún. járdás dűlőt a konzervgyár bontásából keletkező darált 

betonnal – téglával - vakolattal tettük minden időjárási körülmény között járhatóvá. 

1.700,-Ft-ért vásároltuk köbméterét, leszállítva és elterítve kb. 4.000,-Ft-ba került. 



Elterítés után úthengerrel is tömörítettük. Ez az ár harmada a kohósalakkal végzett 

hasonló munkának és a kerti útra megfelelő megoldást jelent.  

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

Békés, 2014. július 10. 
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