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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Rácz Attila képviselő korábbi testületi üléseken tett jelzése szerint a Körösök Völgye 
Turista Egyesület által kijelölt sárga, illetve piros jelzésű túraútvonalon a nagy gaz, illetve 
egyik szakaszának felszántása miatt nem tudott végigmenni. Kérte, hogy közmunkások 
segítségével tegyék azt járhatóvá. 
 A válaszban megírtuk, hogy a turistaútvonalakat az azt kijelölő egyesület feladata 
karbantartani, az önkormányzatnak erre nincs kapacitása. 
 A Tisztelt Képviselő Úr kérte, hogy ennek ellenére legalább a felszántott részt 
vizsgáljuk meg és intézkedjünk, amennyiben ez jogellenesen történt meg. 
 2012. augusztus 22-én gépjárművel indultunk el a szóban forgó turista útvonalakon, 
vizsgálva annak járhatóságát. A Felsőkörgáti zsilipnél csatlakoztunk az innen közös piros és 
sárga útvonalakra. Az út az Élővízcsatorna (Ó-Fehér-Körös) magántulajdonban lévő bal 
oldali töltésén halad dél felé. 

 



 

A Malomasszonykert zártkertjeit elhagyva a lényegesen kisebb forgalom miatt erős 
gyomfertőzést tapasztaltunk, a burkolat állapota is hepehupás, de a két keréknyom járható. 

  

 
A szántóföldek mellett jobban lehetett haladni. 

 



 

Sikkonyt elérve átkeltünk a közúti hídon, ahol a piros jelzés jobb irányban folytatódik a 
Bandikafa irányába, de ez már Békéscsaba közigazgatási területe. 

 
Mi balra indultunk a sárga jelzést követve, mely rövid távon az Élővízcsatorna (Ó-Fehér-
Körös) jobb oldali töltésén halad, majd jobb irányba a dűlőúton folytatódik. Az út végén 
kiérünk a Csatárkerti víztározónál a Gerla felé tartó 4238-as számú aszfaltútra és azon jobb 
irányba a töltésről leérkezve ismét Békéscsaba közigazgatási területére érünk. 
 
 Tapasztalatunk szerint a szóban forgó turistaútvonalak Békés város közigazgatási 
területén járhatóak, természetesen nem városi minőségben. 

 
A rendelkezésre álló kapacitástól függően a későbbiekben megpróbálunk ezen utak 

karbantartásában részt vállalni. 
 

 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Rácz Attila képviselő 
turistaútvonalak állapotát érint ő interpellációja alapján indult vizsgálat megállapításait. 

Határid ő: értelem szerint. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. augusztus 23. 

 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
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Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 


