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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2011. (VI. 30.) 
határozatával jóváhagyta a 2011. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-
testület a 2011. szeptemberi ülésén tárgyalja meg az önkormányzati fenntartású utak javításáról 
szóló tájékoztatót. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya az alábbiak szerint elkészítette az 
önkormányzati fenntartású utak javításáról szóló tájékoztatót: 

Az önkormányzati fenntartású utak hossza a belterületen 99 km, a külterületen pedig 
mintegy 240 km. Ennek fenntartása meglehetősen nagy feladat elé állítja önkormányzatunkat. A 
2011. évi költségvetésben - az utak-hidak szakfeladaton belül - erre a célra 8,75 millió Forint áll 
rendelkezésre, ami 6,5 Ft/m2 fajlagos költséget jelent. Ebben az évben a közterület fenntartási 
munkákra fordítható összeg jelentősen csökkent, így az erre a célra fordítható összeg sem biztos, 
hogy útkarbantartásra fog fordítódni. Természetesen ennyi pénzből csak a balesetveszélyes 
útburkolati hibákat tudjuk javítani.  

A külterületen gréderezést végzünk, ebben az évben a Szécsénykertben, a Nagykertben, a 
Malomasszonykertben, valamint a sikonyi úton. A belterületi útalapos, illetve burkolat nélküli 
utakon 2010-ben jelentős javítási munkát végeztünk el, így ebben az évben nem szükséges rájuk 
költeni. A belterületi aszfaltos utak javítását csak hideg aszfalttal tudjuk végezni, eddig mintegy 51 
tonna fogyott el. Jelentős javítási munkát kellett végezni a Mátra utcában, ahol az uszoda miatt a 
forgalom erőteljes növekedése volt tapasztalható. Itt az útalaphoz 14m3 és 3t hidegaszfalt került 
felhasználásra, mint egy 350 EFt értékben. A hidegaszfaltos kátyúzás a következő utcákban történ: 
Móricz Zsigmond; Kecskeméti; Kert; Asztalos; Szabó Dezső; Verseny; Kossuth 23. sz. tömbbelső; 
Karacs Teréz; Irányi; Teleki; Fürdő sétány; Fáy; Szent Pál; Posta parkoló. Ez a felsorolás 
természetesen nem teljes, hiszen akkor szinte minden aszfaltos utcánkat fel kellene sorolni, mert az 
aszfalt burkolatok fokozatosan elhasználódnak. Ebben az évben a hidegaszfaltra 1.150 EFt-ot 
költöttünk. Az autóbusz állomás burkolatának helyreállítása 6.780 EFt-ba kerül, amiből a VOLÁN 
3.000 EFt-ot kifizet. Ebben az évben a száraz időjárás kedvezett az utak állapotának, de a következő 
évben minden bizonnyal emelni kell az erre a célra szánt keret nagyságán. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású utak 
javításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 

Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2011. szeptember 19. 
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