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Tisztelt Képviselő-testület!
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény valamint a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet értelmében a közút kezelője köteles
gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete
pedig esztétikus és kulturált legyen.
Ennek érdekében a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell
tartania.
A kerületben a meglévő kőzúzalékos és földutak állapotával kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalhoz nagyszámú lakossági panasz, számtalan bejelentés érkezik, kérve az Önkormányzat
mielőbbi hathatós intézkedését. Ezek az utak száraz időben porzanak, esős időben a nem
kielégítő víztelenítés miatt sárosak, képlékenyek, keréknyomosak lesznek, a lefolyástalan
területeken a megmaradó víz és a gépjárműforgalom egyre nagyobb kátyúkat okoz.
A 2013. évben a kőzúzalékos és földutak pormentesebb és egyenletesebb felületének kialakítása
érdekében bitumenpermetezéses technológiát javasolunk az 1. sz. mellékletben szereplő
utcákban. Az alkalmazandó technológiánál az úttükör kiszedésével a régi útpálya szintje
biztosítható, így a meglévő vízelvezetési rendszer tulajdonsága nem változik meg, illetve a
meglévő, szintbehelyezendő közműszerelvények száma is minimálisra csökkenthető.
A kétrétegű bitumenpermetes felületszórással elkészített felületek a nyári időjárás során
egyidejűleg a hőhatással és a közúti terheléssel kapják meg az egységes, zárt, aszfalthatású
útfelületet. A képviselő-testületi döntés után az együttműködési megállapodás alapján a
Rákosmente Kft. fogja lefolytatni a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező táblázatban felsorolt kőzúzalékos és
földutakat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított „Utak, járdák,
közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai” előirányzat terhére bitumenpermetezéses technológiával felújítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően
gondoskodjon az ott meghatározott technológia szerint az utak felújításáról.
Felelős:
Határidő:

Riz Levente polgármester
azonnal, a feladat megrendelésére a Rákosmente Kft-től: 2013. május 31.

Budapest, 2013. május 9.
Riz Levente s.k.
polgármester
Az előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Felújításra javasolt kőzúzalékos és földutak listája
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I. számú melléklet
felújításra javasolt kőzúzalékos és földutak listája

EVK.
Helyszín
9
Becske u.
Gyümölcsösdűlő
Szárazhegy köz (Szigetcsép u. - Lakóing.vége)
13 Kiskút u.(Diadal u. - Jászapáti u.)
Demjén u. (10-20. sz. között)
Ignác u. (Ároktő u. - Részes u.)
12 Kopolya u. (Hidasnémeti u. lakóövezet végéig)
14 XXIII. u.
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hossz(m) felület(m2)
80
320
114
456
120
480
210
840
115
460
165
660
233
932
386
1544
1423
5692

