ELŐTERJESZTÉS
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
2018. január 25-i ülésére

Tárgy: Gyűjtőutak felújítási sorrendjének kiegészítése
Az előterjesztést készítette: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi
osztályvezető
Előadó: Fülöp Róbert polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett:

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
aljegyző

Kiskunhalas, 2018. január 17.

Kiskunhalas Város Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2018. január 25 -i ülésére
Gyűjtőutak felújítási sorrendjének kiegészítése tárgyban
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 157/2015. Kth. számú határozatában sorolta fel a városi gyűjtőutakat és
határozta meg azok felújításának tervezett sorrendjét. A felújítási sorrend vonatkozásában a
288/2016. Kth. számú határozatával módosítást fogadott el.
A határozatnak megfelelően elkészült a Bajza utca, Petőfi utca és a Jókai utca felújítása. A Szabadkai utca, a Szent Imre utca és a Tinódi utca felújításának előkészítése folyamatban van. Jelen előterjesztésemben arra teszek javaslatot, hogy a gyűjtőutak sorába emelje be a Képviselő-testület a Dr.
Nagy Mór utcát, hiszen azon jelentős átmenő forgalom zajlik, sokan használják a forgalmi lámpa
elkerülésére, valamint a központból a déli városrész irányába történő eljutásra. Az út javítása az
elmúlt években csak foltszerűen, a kátyúzásra szorítkozva történt meg, néhány éven belül azonban
elkerülhetetlen lesz a teljes felület felújítása. Mivel a Dr. Nagy Mór utcai útburkolata a Szövetség
tér északi határán folytatódik és azzal műszakilag és forgalmilag is egy egységet alkot, valamint
ezen szakasz állapota sem jobb, ezért a Szövetség térrel kiegészítve javaslom elfogadni a megnevezést.
Fenti indok alapján a felújítás sorrendjét is javaslom módosítani úgy, hogy a Dr. Nagy Mór utca
felújítására a Tinódi utca felújítását követően kerüljön sor.
Kérem a Képviselő-testületet a módosítások elfogadására. A módosítás során – tekintettel a már
elkészült munkákra a sorrend felsorolásából javaslom törölni a már felújított utcákat. Mivel javaslatom az eredeti határozat több pontját is érinti, ezért annak hatályon kívül helyezésére és új határozat
meghozatalára teszek javaslatot.
Határozati javaslat:
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a gyűjtőutak
listájához és felújítási sorrendjéhez a hozzájárulását megadja az alábbiak szerint:
Kiskunhalas városában a belterületi gyűjtőutak listája:
-

Átlós út
Bajza u.
Batthyány u.
Dr. Monszpart L.u.
Dr. Nagy Mór u.- Szövetség tér
Járószék u.
Jókai u.
Karacs T.u.

-

Kazinczy u.
Kéve u.
Kmeth S.u.
Kolmann u.
Kötönyi út
Nagy Szeder I.u.
Olajbányász u.
Pálma tér
Petőfi u.
Szabadkai u.
Szántó K.u.
Szent Imre u.
Szénás u.
Szilády Á.u.
Thorma J.u.
Tinódi u.
Tó u.
Tulipán u.
Vadkerti u.
Vállalkozók útja

Az utcák felújításának sorrendje: Szabadkai utca, Szent Imre u., Tinódi u., Dr. Nagy Mór u. –
Szövetség tér, Batthyány u. , Szántó Kovács u., Vadkerti u., Kmeth S.u., Kötönyi u., Nagy
Szeder I.u., Kazinczy u., Kéve u., Olajbányász u., Átlós út., Dr. Monszpart L.u., Járószék u.,
Karacs T.u., Kolmann u., Pálma tér , Szénás u., Szilády Á.u., Thorma J.u., Tó u., Tulipán u.,
Vállalkozók útja.
2.) A Képviselő-testület a 157/2015. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
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Végrehajtásért felelős:
Határozatról értesül:

Felelős:
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Fülöp Róbert polgármester
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