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Sorszám. Tárgy.

A Hanyási dűlő fora1mi

PB rendjével kapcsolatos
kérelem

Ny/3._______
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
osztály

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Hangyási dűlő forgalmi rendjével kapcsolatban az előterjesztés mellékletét képező kérelem
érkezett.

a. A garanciális javításokat a kivitelező el fogja végezni, az rendben lesz.
b. A sebességkorlátozás elrendelésében kérem, hogy a Bizottság döntésénél vegye

figyelembe, hogy annak betartatása nem önkormányzati feladat, illetve a Gát utcán az
érintettek fizették ki a táblázás költségét.

c. A mezőgazdasági járművek kitiltása nem megvalósítható, hiszen a pályázat miattuk
kapott támogatást.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és határozati javaslat
megfogalmazására.

Határozati javaslat:
A Bizottsági ülésen kerül megfogalmazásra.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2022. október 21.

Csibor Géza s.k.
Pénzügyi Bizottság elnök
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Békés Város Önkormányzata ct
5630 Békés

Petőfi Sándor utca 2.

Kiimmn Tibor Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt KépviseIőtestüIt

2019. évben Békés Város Önkormányzata a Birkás dűlő és Hangyási dűJő külterületi utak feIűjítást

végezte ci A Hangyási cItiIő kivitelezése során többször felhívtuk a város által rnegbfzott műszaki

ellenőr figyelmét a kivitelezési prob1émkra. Jelzéseinkre azt a választ kaptuk, hogy a megvalósitástől,

itletve a műszaki átadástól számítQtt 3 évig a kivitelezőnek garanciális kötelezettsége van ős ez

alapján fogják kérni a későbbi javításokat. Közvetlenül a megvalósítás után, már számos törés,

repedés volt felfedezhető az úttesten, melyek az elmúlt közel három évben tovább nyíltak, az érintett

betonkockák megrnozdultak, Illetve további törések, repedések keletkeztek. Mivel a fent említett

három év hamarosan letelik, ezért kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy egy helyszíni bejárást

elrendelni és a szükséges garanciális javításokat rnegrendelni szíveskedjenek.

Még ugyanebben az évben Jeleztük az önkormányzat műszaki osztályának, hogy szeretnék az

újonnan megvalósult úttest mellett közvilágítás kiépítését kérelmezni. Akkoriban azt az informácőt

kaptuk, hogy a képviselőtestület 2020. januárjában, vagy februárjában fogja tárgyalni ezt az igényt.

Az azóta eltelt idŐszakban a megvatósításra nem került sor, ezért ezúton kérjük a Tisztelt

Képviselőtestületet a Hangyási dűlő közvilágítás kiépítésének megtárgyalását. (korábbi

levelezésünket mellékeljük).

Az útszakaszon jelenleg korlátozó tábla hiányában 90 illetve 70 krn/h a megengedett sebesség, így

állandó problémát jelent az itt közlekedők, különösen a nagyméretű mezőgazdasági járművek

sebessége. Mivel az úttest csupán 4 méter szélességű, ezért biztonságosan maximum 20-30 km,ih

sebességgel lehet közlekedni, emiatt kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet sebességkorlátozó táblák

kihelyezésére

Gál András műszaki osztályvezető Úrral telefonon többször egyeztettük, hogy az úton közlekedő

mezőgazdaság szerelvények vezetői egyáltalán nincsenek tekintettel az itt élőkre, valamint az itt

dolgozőkra és a KRESZ előírásai ellenére minden esetben a kerekek takarítása nélkül, sáros kerékkel

hajtanak fel az úttestre. Többször előfordult, hogy a sárfelhordás olyan mértékű volt, hogy az

útburkolat teljes felületét 5-8 cm vastagon ellepte a sár, a rendkívüli balesetveszély mellett gyalog,

kerékpárral ős motokerékpárral sem lehetett közlekedni az úttesten, Hiába tettünk bejelentéseket a

közterület-felügyeletre ás a rendőrségre, érdemi intézkedés egyszer sem történt. 2019-ben, az Út

kívitelezésekor kb. két hónapos teljes útzár ellenére a tavaszi munkákat az érintett földtulajdonosok

cl tudták végezni, azaz az Út mögött elterülő mezőgazdasági területek másik útvonalon is könnyedén

megközelíthetőek Mivel a probléma rendszeresen visszatérő és a mezőgazdasági járművek Vezetői

felszólításainkat nem veszik figyelembe, kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy mérlegelje az

érintett útszakaszról a mezőgazdasági járművek kitiltását. Ezzel az Út hosszú távú tartósságát is

bebiztosítják, mert a korábbi útburkolatot is a nagyméretű mezőgazdasági munkagépek tették tönkre

a folyamatos sárfelhordással.

Bízva támogató döntéseikben;

az üt mellett élők és az út használói

Békés, 2022. július 20.

Mellékletek: 13 fotó az úton található repedésekről, 9 db fotó a sárfelhordásről, korábbi levelezés

közvilágítás kiépitéséről.
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