Útfelújítások Taktaharkányban
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 112.380.546 Ft támogatást nyert a
Belügyminisztériumtól utak felújítására. Ebből az Akácfa utca, az Alkotmány utca
(Megyaszói és Móra utca közötti szakasz), az Arany János utca, a Csalogány utca, a Harangod
utca, a József Attila utca, a József Attila és Ady utca közötti köz, a Kis köz, a Magtár utca, a
Megyaszói utca (Gyöngyvirág és Kodály utca közötti szakasz), a Mórautca, a Szövetkezet
utca, a Zöldág utca és a Zrínyi utca felújítása oldódott meg.
A felújítás során szintemelkedés történt, mert a bizonytalan, sokszor hiányzó alapozás miatt
ez a módszer bizonyult a legoptimálisabbnak. Sok esetben talán előnyösebb lehetett volna, ha
kiszedik a régi utat az alatta levő talajjal együtt körülbelül 35 cm mélységben, azonban ebben
az esetben a költségek 112.380.546 Ft helyett 253.516.101 Ft-ra emelkedtek volna, így
nyilván a tervben szereplő utcák felét sem tudtuk volna felújítani. Amennyiben mégis a
drágább megoldást választja az Önkormányzat, akkor be kellett volna építeni 10 cm homokos
kavics réteget, melyre 15 cm CKT-betonréteg épült volna, majd 2 réteg aszfalt. A kalkulált
magasabb ár nem tartalmazza azt, ha esetleg altalajcsere is szükséges lett volna, illetve a
csatornavonal esetleges hibáinak kijavítását sem. Ebben az esetben 9000 m3 anyag került
volna ki az utcákból (kb. 648 db nyerges tehergépjármű forgalom tudta volna elszállítani),
mely a már megépült utakat is nagy mértékben károsította volna. A kivitelezési idő akna
darabszámtól függően 3-6 hétre emelkedett volna, melyből 1-3 hétig közlekedni sem lehetett
volna az utcákban, hiszen 35 cm mélyen kibontott utcákban az aknák kiemelkedése
akadályozta volna a közlekedést. A bontás alatti utcákban a csapadékvíz elvezetése is
nehezebb, hiszen a kibontott út egy 35 cm mély medencét képez.

2017. évi felújítás
Akácfa utca:

Az utcák
bekerülési
költsége a
megvalósult
felújítással

Az utcák
bekerülési
költsége új alap
építésével ennyi
lett volna

10.733.814 Ft

29.436.012 Ft

2.809.446 Ft

6.611.406 Ft

8.977.344 Ft

20.889.928 Ft

Csalogány utca:

15.959.925 Ft

37.771.699 Ft

Harangod utca:

4.349.064 Ft

9.936.234 Ft

Alkotmány utca (Megyaszói utca és Móra utca közötti
szakasz):
Arany János utca:

József Attila utca:

11.737.340 Ft

23.303.173 Ft

József Attila és Ady utca közötti köz:

2.534.430 Ft

5.990.757 Ft

Kis köz (volt Úttörő utca):

3.166.859 Ft

8.435.242 Ft

13.797.793 Ft

39.837.695 Ft

10.284.832 Ft

23.848.400 Ft

Magtár utca:
Megyaszói utca (Gyöngyvirág utca és Kodály utca közötti
szakasz):
Móra utca:

4.263.386 Ft

9.979.189 Ft

Szövetkezet utca:

4.572.085 Ft

11.004.881 Ft

Zöldág utca:

1.737.989 Ft

4.310.659 Ft

Zrínyi utca:

17.456.239 Ft

22.160.827 Ft

Összesen:

112.380.546 Ft

A táblázatban szereplő utcákon túl a kivitelezőket sikerült meggyőzni, hogy pluszban
végezzék el a településen fellelhető kátyúk betömését, valamint a Móricz Zsigmond utca és a
Jókai utca jelentős részének aszfaltozását.
Az idein túl érdemes visszatekinteni 2016-ra is.A 2016-ban megvalósult útfelújítás során 10
utcát tudtunk 93.392.899 Ft-ból felújítani belügyminisztériumi pályázatból, valamint 1 utcát
(Damjanich utca) 14.249.407 Ft vis maior támogatásból helyreállítani. A 2016. évi felújításnál
is kértünk árajánlatot arra, hogy ha a talaj kiszedésével, új alap készítésével valósítják meg a
beruházást, az mennyibe kerülne. Így a többletszolgáltatás 238.334.932 Ft-ra emelte volna a
kivitelezés költségét.

2016. évi felújítás

Az utcák bekerülési
költsége a
megvalósult
felújítással

Az utcák bekerülési
költsége új alap
építésével ennyi lett
volna

Ady Endre utca:

10.697.934 Ft

26.268.185 Ft

Alkotmány utca (Hunyadi utca és Megyaszói utca
közötti szakasz):

10.544.531 Ft

30.510.693 Ft

Árpád utca:

6.360.668 Ft

20.991.335 Ft

Attila utca:

8.415.896 Ft

20.026.471 Ft

Gárdonyi utca:

4.699.775 Ft

11.209.750 Ft

Gépállomás utca:

10.819.879 Ft

24.991.939 Ft

Hunyadi utca:

12.566.282 Ft

39.344.429 Ft

Megyaszói utca (Kazinczy utca és Gyöngyvirág
utca közötti szakasz):

21.081.886 Ft

26.773.995 Ft

9.598.697 Ft

20.672.367 Ft

8.351.266 Ft

17.545.768 Ft

Petőfi utca:
Temető utca:
Összesen:

93.392.899 Ft

Összességében elmondható, hogy a két évben220.022.852 Ft állami támogatásból 24 utca és 1
köz újulhatott meg a 44 önkormányzati tulajdonú útból. Az Önkormányzat vezetése azon
dolgozik, hogy a következő években is újulhasson meg taktaharkányi útszakasz.

