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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága 2019. május 29.-i ülésén 

megfogalmazódott, hogy a Zólyom úti gyalogosforgalmi járdaszakasz (a Polgármesteri Hivatal hátsó 

parkoló kijáratától a Gimnázium melletti korláttal védett járdaszakaszig) felújítása indokolttá vált, mind 

műszaki, mind pedig közlekedésbiztonsági szempontból. 

 

A jelenlegi járda felülete több helyen repedezett, illetve aszfalt réteggel javított, süllyedt, töredezett és 

keskeny. A felülete szintbeli elhelyezkedésében és szerkezetében nem alkalmas arra, hogy új térkő 

burkolatot kapjon, ezért a visszabontását szükséges elvégezni. 

 

A városközpont felújított részéhez igazodva, ahhoz hasonló műszaki tartalommal, térkő felületű járda 

kerülne kialakításra. Az érintett járdaszakasz felújítása során figyelembe kell venni a kétirányú forgalmat, 

azt úgy kell kialakítani, hogy a forgalom akadály nélkül lebonyolódjon. A járda vonalában jelenleg 

megsüllyedt kiemelt szegélyt teljes hosszában ki kell cserélni, újjá kell építeni, meg kell oldani a járda 

felületéről történő csapadék elvezetést, szükségessé válik 2 db fa kivágása, valamint kerítés melletti 

sövények ritkítása. A jelenleg is tapasztalható közlekedésbiztonsági kockázatok miatt – kifejezetten az 

általános iskolai tanulók napi intézmények közötti gyalogos közlekedésére tekintettel – szükséges a 

munkálatokat legkésőbb 2019. szeptember 1-jéig befejezni.  

A felújítással érintett járdaszakasz hossza 65 méter, a 1,5 méter szélességet figyelembevéve 97,5 m2 

alapterületű.  

 

Javaslom a fenti munkálatok elvégzésének megrendelését, a szükséges fedezetet, a felhalmozási kiadások 

előirányzat maradványa terhére biztosítani.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Polgár, 2019. június 18. 
 

Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

Határozati javaslat 

…/2019. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat gyalogosforgalmi járda 

felújítására a Zólyom utcában” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Zólyom utcai járdaszakasz  

(Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló kijáratától a Gimnázium melletti korláttal védett járdaszakaszig) 

felújítását. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1., pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges forrást a 

felhalmozási kiadások előirányzat maradványa terhére biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosítás 

átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításkor.  

 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


