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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 4-i ülésére 

 

Tárgy: A Bánkút, Petőfi és Rózsa utcai lakók útalap építési kérelme 

           

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A közelmúltban 19 bánkúti, Petőfi és Rózsa utcai lakos kérelmet nyújtott be útalap, útfeltöltés 

készítésére. 

A Rózsa utca teljes hosszában (670 fm), a Petőfi utcában pedig a Dózsa utcától a Rózsáig 

(176 fm) kérnék az útfeltöltést, útalap készítését. 

A Petőfi utca ezen szakasza földút nem nagyon lett megszórva semmilyen törmelékkel, 

állapota  rossz.  

A Rózsa utca teljes hosszában nagyon rossz állapotú, még ilyen száraz időben is nehéz a 

gépkocsi forgalom. Mentő, tűzoltó csak nehezen tud közlekedni. Kisseb eső esetén az utcába 

nem is megy a hulladékszállító jármű, amely így nem kis feszültséget szokott okozni. A 

Rózsa utca un. egyoldalas utca. 

 

Az útfeltöltés a Rózsa utcában szakmailag lehetetlen és nem időtálló. A nagy járművek 

(traktorok) miatt olyan nyomvályúk alakultak ki, hogy bármilyen feltöltő anyag csak 

„eltűnne”. A megnyugtató megoldás a 20-25 cm mély úttükör kiemelése után nagyobb 

frakciójú zúzottkő terítése, kikelése és hengerlése lenne. A tükör szélessége minimum 3,0 

méter kell, hogy legyen , bár tekintve a jelentős mezőgazdasági forgalmat indokoltabb lehet a 

4,0 méter szélesség, mert a 3,0 méternél a szélek „letöredeznek”, eltűnnek, elkeskenyedik az 

útalap. 

Zúzottkővel és kiékelő anyaggal rendelkezik önkormányzatunk. 

 

A kivitelezés két fő részre oszlik: első az úttükör kialakítása, a második pedig az útalap 

behordása, terítése és hengerlése. 

 

Ismert Önök előtt, hogy helyi vállalkozókkal már készült útalap a Wesselényi utca egy 

szakaszán, illetve az Irányi utcában, valamint az önkormányzati „iker” lakásokhoz vezető 

Rákóczi utcai közön. 

Ezen bekerülési árakat, illetve előzetesen egyeztetve a vállalkozókkal, valamint internetes 

árajánlatokat nézve a földmunkára, illetve a bedolgozásra szállítással az alábbi átlagárakkal 

kell számolnunk: 

 

- úttükör kialakítása: bruttó 1600 Ft/m
2
 

- zúzottkő behordása (medgyesegyházi volt állatpiacról) terítése, hengerelése 25 cm 

vastagságban: bruttó 550 Ft/m
2 
 

 

Az érintett két utca hossz 846 m 3,0 m szélességgel, összesen 2538 m
2 

az összterülettel. 
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A várható bekerülési költség ennek alapján 5.456.700.- Ft-ra tehető. 

 

Pályázati kiírás, forrás meglévő útalap létesítésére általában nem szokott lenni. A pályázatok 

eddig kivétel nélkül felújításra, illetve új út építésére vonatkoznak.  

 

Látható, hogy a bemutatott költség igen tetemes. Tekintve a Rózsa utca igen rossz állapotát 

célszerűnek mutatkozik, hogy egyelőre nem is útalapban kellene gondolkodnunk. 

 

Elsődleges feladat lehetne gréderezéssel egy „tereprendezést” végezni és a felületet megszórni 

5-10 cm vastagságban zúzottkővel. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a döntéshozatalra. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánkút, Petőfi és 

Rózsa utcák lakosainak útfeltöltés és útalap készítésére vonatkozó kérelmet. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a kérés jogos, azonban az előzetes bekerülési 

kalkulációt és fontossági sorrendet tekintve jelenleg nem lát fedezetet a 2019. évi 

költségvetésében az útalap kiépítésére.  

A képviselő-testület úgy határozott, hogy átmeneti megoldásként a Petőfi és a Rózsa utca 

ténylegesen kerüljön felmérésre annak érdekében, hogy az út megfelelő tereprendezésével 5-

10 cm vastagságban kaphasson zúzottkő feltöltést. 

A felmérést követően, a konkrét kivitelezői költségek ismeretében a képviselő-testület 

ismételten megtárgyalja a kérelem útfeltöltési részét. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30. 

 

  

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

              jegyző 

 

 

 

 

 


