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Előterjesztés 
 
Tárgy: Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása 
 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sárbogárd Város 
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/202 (II.12.) önkormányzati 
rendelete utak, járdák üzemeltetésére, karbantartásra, javításra bruttó 3 000 000 
Ft-ot irányoz elő. Ezen felül értendő a Tompa Mihály utca és Mikes köz közti járda 
felújítása 3.000.000Ft,  valamint a „Zöld város” elnevezésű TOP pályázaton elnyert 
munkák kivitelezéséhez elengedhetetlen a 63-as út és a Mikes közi óvoda közti 
aszfaltos út teljes felújítása, amelyre pályázatot nyertünk, a S 
 
zent István út, régi MÁV tulajdonában lévő része, Töbörzsöki óvoda parkoló 
kialakítása, Mikes köz parkoló építés, Százados-Szent István út járdaépítés 
 
Az útbejárások tapasztalatai alapján, valamint az időjárási viszonyok 
figyelembevétele mellett ez az összeg a legszükségesebb, közvetlen balesetveszély 
elhárítási munkáinak minimális költségeire elegendő, állagmegóvási feladatokra 
nem jut fedezet.  
 
A korábban aszfaltozott utak egy részében az átázások, részben a gyenge útalap 
miatt süllyedések, mozaikos repedések alakultak ki, amelyek ha bomlásnak 
indulnak szinte napok alatt balesetveszélyes kátyú alakul ki (Templom köz, Attila 
út, Baross út, Ifjúság út, Hősök tere, Kossuth út, Pusztaegres Kossuth Lajos utca 
stb.). Néhány utca (Táncsics), olyan állapotban van, hogy a kátyúzásnak csak 
közvetlen balesetelhárító, kárenyhítő szerepe van, a burkolat minősége, és a 
közlekedés feltételei ezzel a módszerrel már nem javíthatók. Több utcában (Árpád 
út, Tompa Mihály, Kossuth Lajos, Baross, Posta, Attila, Földvári, Nap, Szélső, 
Virágsarok, Szent István, Vörösmarty, Semmelweiss, Kislók: Hunyadi János, 
Nagylóki, Tavasz utca) keletkeztek a tél folyamán kitört kátyúk, ezek javítását a 
fagyok elmúltával azonnal el kell végezni. Sajnos évről évre több hidegaszfaltos 
kátyúzásra van szükség, a korábbi években 6-8 tonna hideg aszfalt elegendő volt, ez 
már tavaly elérte a 12 tonnát és várhatóan idén még többre lesz szükség. 
 
Padkanyesésekre az elmúlt években a költségvetés nem biztosított lehetőséget, 
holott a legtöbb úthiba ennek következtében jelentkezett. Szinte az összes utunk 
mellett a padka felmagasodott, így a csapadékvíz nem jut el a vízelvezető árokba, a 
burkolat alá szivárog, felfagy, ezáltal a burkolat széle repedezik, törik. Reményeink 
szerint a közmunkaprogramban erre tudjuk használni a homlokrakodós traktort, 
melynek segítségével folyamatosan haladva ezek a problémák kiküszöbölhetőek.  

 
A KRESZ táblák cseréjét folyamatosan 2017-es év óta végezzük Sárbogárdon és az 
összes településrészen. Az azonnali pótlásokhoz matricák, oszlopok és egyéb 
kiegészítők a rendelkezésünkre állnak. Az útburkolati jelek festéseit a 2017-es év 
végén elvégeztük tartós útburkolati jellel melyek élettartama 3-5év, így ezeket ebben 
az évben még nem szükséges újítani.  
 
  



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésben 
utak, járdák üzemeltetése előirányzott bruttó 3 000 000 Ft összeget az alábbi 
csoportosításban javasoljuk felhasználni: 
 

- KRESZ, Utca névtáblák táblák cseréje, pótlása              500 000Ft 
- Aszfaltos utak kátyúzása felmérés alapján    650 000Ft 
- Vizes makadám utak, murvás utak javítása          1 350 000Ft 
- Járdák üzemeltetése, javítása               500 000Ft 

                                                                                 Összesen:       3 000 000 Ft 
 
 
 
 
         Határozati javaslat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat -és jogkörében eljáró 

polgármester az „Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének 
meghatározása” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és a legszükségesebb 
balesetveszély elhárítási, állagmegóvási munkákat az alábbiak szerint határozom 
meg: 
 

- KRESZ, Utca névtáblák táblák cseréje, pótlása              500 000Ft 
- Aszfaltos utak kátyúzása felmérés alapján    650 000Ft 
- Vizes makadám utak, murvás utak javítása          1 35 000Ft 
- Járdák üzemeltetése, javítása               500 000Ft 

                                                                                 Összesen:       3 000 000 Ft 
 

                                                                                                                                                                     
A meghatározott feladat nemek között szükség esetén átcsoportosítást végezhető. 
 
 
Határidő: vizes makadám utak kátyúzására 2021. év március- április, 

balesetveszélyes kátyúk kátyúzására az észlelést követően azonnal, egyéb 
kátyúzásra 2021. év július-augusztus hónap. 

 
Felelős: polgármester 
 
Sárbogárd, 2021. 03. 05. 
 
 
 
                                                                                             Dr. Sükösd Tamás 
                                                                                                polgármester 


