Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére
Előterjesztés gyalogátkelőhelyek létesítéséről
1. Előzmények
A Fejlesztési Tanács a megalakulása után célul tűzte a város közlekedésének biztonságosabbá
tételét. Több ötlet is felmerült, melyek közül az első, ami a Képviselő-testület elé kerül a
Bernáth Zoltán u. elején a Hunyadi János Általános Iskola és a Szakmunkásképző közötti, illetve
a Béke téren a Szakmunkásképző és buszöblök közötti gyalogátkelőhelyek kialakítása.

Hivatalunk megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságát, mint
engedélyező hatóságot egy előzetes bejárás és véleményezés céljából. A helyszíni szemle
március 6-án megtörtént. A Magyar Közút részéről Tary Ferenc úr tájékoztatott bennünket,
hogy a tervezett gyalogátkelő helyek kialakításának elsődleges feltétele, az átkelőhelyek
megfelelő megvilágítása, ezen túl a gyalogátkelő és a járdakapcsolat minimum 3 m2 –es
kapcsolódása, előírás szerinti közlekedési táblák elhelyezése és a gyalogátkelő felfestése. A
járdakapcsolat előírt nagysága a park felőli részen jelenleg nincs meg, azt bővíteni lesz
szükséges. A megvilágítással kapcsolatba megkerestük az NKM Áramszolgáltatót, akik a
mellékletben megtalálható árajánlatot küldték a megfelelő közvilágítás kialakítására.
2. Kialakítás pénzügyi vonzatai
2.1 Közvilágítás:
Az NKM árajánlata a két gyalogátkelőhely megvilágításához bruttó 2.642.685 Ft.
Az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft és Önkormányzatunk között 2010. december 3-án
kelt az „ Jánoshalma Város Önkormányzata területfejlesztési terveinek támogatására és
közterületen telepítendő villamos művek elhelyezése” tárgyában létrejött megállapodás
alapján mintegy 5.000.000 Ft fejlesztési lehetőségre elegendő fedezet gyűlt össze. Az
előterjesztésben tárgyát képező közvilágítási fejlesztés ebből finanszírozható, tehát az
Önkormányzatnak nem kell a munka elvégzésére külön fedezetet biztosítani.
Természetesen így a további fejlesztésekre fordítható tartalék ezzel az összeggel
csökken.

Az NKM az árajánlatában 14 hónapos kivitelezési határidővel számol, amit próbálunk
lecsökkenteni.
2.2. Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyezési eljárása
Előzetes tájékozódásunk szerint a hozzájárulás bruttó 109.600 Ft.
Költségvetésünk jelenleg is tartalmaz fedezetet szakhatósági eljárások kifizetésére. Ha a
gyalogátkelő helyek megvalósítása az idei évben megtörténik, külön fedezetet nem kell
biztosítani. Ha a következő évben valósul meg, akkor a 2021-es költségvetésben kell
szerepeltetni a szakatósági engedélyezés díját.
2.3. Megvilágítás szabályosságának bemérése
A megfelelő fényerő bemérésének költsége 200.000 Ft.
Amennyiben az idei évbe megvalósul a fejlesztés a díjat szintén a szakhatósági eljárások
tételből tudjuk kifizetni, így külön fedezetet nem kell biztosítani. Ha a következő évben
valósul meg, akkor az előzőekhez hasonlóan a 2021-es költségvetésben kell fedezetet
biztosítani.
2.4. Közlekedési táblák
A közlekedési táblák várható költsége 157.000 Ft.
A 2020 évi költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll, amennyiben a Képviselő-testület
a gyalogátkelőhelyek kialakításáról dönt, a szükséges táblákat be tudjuk szerezni az idei
évben külön fedezet biztosítása nélkül.
2.5 Járdakapcsolat kialakítása
A kialakítás anyagköltsége (beton, térkő) 25.000 Ft.
A fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, a közutak javítása, karbantartása soron.
A kivitelezést a Városgazda Kft. el tudja végezni.
2.5. Felfestés
A festéshez szükséges anyag rendelkezésre áll. A festést a Városgazda Kft. el tudja
végezni, külön fedezet biztosítás nem szükséges
3. Összegzés
A gyalogátkelőhelyek kialakítása a közlekedésbiztonságot nagymértékben javítaná a
városközpontban. Olyan helyen, ahol a legtöbb gyermek fordul meg naponta, olyan
helyszínen, ahol a tömegközlekedés a legnagyobb forgalommal bír és az egyéb
járműközlekedés is jelentős.
A kialakítás költségei a költségvetést plusz forrás
igénybevételével nem terhelné meg. Amennyiben az NKM Áramszolgáltató az közvilágítás
fejlesztést csak a következő évben valósítaná meg, akkor sem lenne olyan költsége, melyet
egyébként évente ne terveznénk.

4. Az előterjesztésben az alábbi szempontok megvizsgálásra kerültek
1. Hatékonyság: Nem releváns
2. Gazdaságosság: Nem releváns
3. Eredményesség: A közlekedésbiztonság
nagymértékben javulna.
4. Fenntarthatóság: Nem releváns.
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a

lakossági

megelégedettség

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola és a AM
Agrár-szakképző Központ valamint az AM Agrár-szakképző Központ és a buszöblök
közötti gyalogátkelőhelyek kialakítását fontosnak tartja, annak megvalósítását
támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: az előkészítés és szükséges megrendelések elkészítése 2020.06.30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

