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Kiegészítés a 2022. május 30-i testületi ülés II/3. Belvízelvezető árkok és csatornák állapota 2. napirendi pontjához 

 
 

I. Szükséges nem csak karbantartási jellegű beavatkozások: (piros, vagy kék – a később, határidőn túl érkezett jelzések – dőlt 
betűkkel a sürgős beavatkozást igénylő munkák) 

 
 

ssz. hrsz. fellelhető probléma megoldás feladat kié 

1. 3343 

Szénáskert - Báthory utcai ingatlanok 
farmezsgyéjén, a Belencéresi utca és a 
Laposikert utca között 
 

Lakosok sok helyen 
feltöltötték 

Az ingatlan tulajdonosok 
takarítsák ki 

tulajdonos 
2. 3375 

Szénáskert - Tessedik téri ingatlanok 
farmezsgyéjén a Laposikert utca és a 
Tessedik utca között 

3. 3687 
Röntgen – Szénáskert utcai ingatlanok 
farmezsgyéjén a Kunhalom - Tessedik utcák 
között 

4. 
3277 és 
3238 

Báthory – Szénáskert utcai ingatlanok 
farmezsgyéjén a Laposikert utca – Vésztői 
út között 

5. 3443 Piknik Park északi, észak-keleti oldala árok 
Feliszapolódás, 
növényzet 
elszaporodott 

Szolgalmi jog bejegyzése a 
körülötte lévő ingatlanokra, vagy 
az ingatlan tulajdonosok 
takarítsák ki Üzemeltető Kft. 

6. 3354/2 
Strand kivezető árok Laposikert utcáról 
Kerekire átvezető rész (burkolt árok) 

Mellette lakó 
sajátjának tekinti 

Folyamatos karbantartás 

7. 
3327 
vége és 
3776 

Belencéresi utca mély árok a Szénáskert 
utcától a körgátig 

Nádas, feliszapolódás 
Takarítás, esetleg burkolt meder 
kialakítása (A takarítást a Vízmű 
Társulat elvégzi.) 

A nádvágást a 
Vízmű társulat 
elvégezte a Szél 
utcán, a 
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Sportpálya 
mögötti, a 
Tehénnyomási 
csatornákon is. 

8. 46 Tavasz utca 
Sok csapadék esetén 
az egész utcában baj 
van a víz elfolyásával. 

A legnagyobb problémákat a Kft. 
2020-ban megoldotta, azóta 
folyamatos karbantartásra van 
szükség. 

tulajdonosok, 
részben 
Üzemeltető Kft. 

9. 
3630 
3659 
3666 

Kölcsey utca, Liget tér 
Nem folyik el az 
árokból a víz 

A Kölcsey utca garázs bejárótól, 
a Hősök útján keresztül a Liget 
utca 16-ig újra szintezni az árkot 

szakember 
igénybevételével 
szintezés 
Üzemeltető Kft. 10. 1426 

Mátyás király utca páratlan oldal Gyomai út 
és az Oltványkert utcáig 

szintezési probléma, újra kellene 
építeni a burkolatot 

11. 
1426 
1586 

Mátyás - Oltványkert kereszteződésben 
Áteresz vélhetően 
beszakadt. 

Megvizsgálni, ha szükséges 
áteresz csere 

Üzemeltető Kft. 

12. 
691 
727/3 

Ókert utca és Szarvasi úti kereszteződés 
Megáll a víz, nincs 
hova levezetni 

Befogadót kell találni 

szakember 
igénybevételével 
szintezés 
Üzemeltető Kft. 

13. 1621 Gyár utcán árok hiánya 

Egyik oldalon sincs 
árok, az úttest 
magasabban van, mint 
a házak 

Ingatlanok mögötti területre 
vezetni, pl. a téglagyári gödörbe 
Szakember segítségét kell 
igénybe venni 

szakember 
igénybevételével 
önkormányzat 

14. 1604 Hattyú utca eleje Nem folyik el a víz 
Ingatlanok mögötti területre 
vezetni 

Önkormányzat  

15. 
2975/4 
2975/5 
2975/6 

Vésztői út alatt átvezető átereszek 
Vélhetőleg 
feliszapolódott 

Tisztítás, amennyiben 
beszakadtak vannak, azok cseréje 
válik szükségessé, a 
Közútkezelővel kell 
együttműködni 

Üzemeltető Kft. 

16. 
2795 
 

Nádas utca vízelvezető árok, 
Náddal teli, a lejtéssel 
is gond van, megállt 

Takarítás, szintezés után 
mederfenék alakítás 
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17. 0736 Gárdonyi-Rózsa mögötti árok 

benne a víz. 

Nem az önkormányzat tulajdona 

??? Berény Tégla 
??? (Vagy 
nemzetiségi 
önkormányzat 

18. 875 
Kálvin utca „Magyar Kaszinótól” (Belentai 
utcától) a Vásártér utca felé 

Egyik oldalon sincs 
árok, a szikkasztó 
árkok betemetődtek, 
az úttest magasabban 
van, mint a házak 

Szakember segítségét kell 
igénybe venni, hogy mit lehet 
tenni!!! 

szakember 
igénybevételével 
önkormányzat 

19. 
31, 69, 
73,  

Gyóni-Vadász- Zsák utca kereszteződés 
Víz elvezetés 
problémás 

Egyben kell kezelni különben 
nem tud csatlakozni a további 
rendszerhez 

Üzemeltető Kft. 

20. 173 Gyóni G. 62 sz. felé az útalatti áteresz  eldugult áteresz Tisztítását kell elvégezni,  
21. 194/2 Belentai - Gyóni G. 62. sarok átjáró beszakadt Megszüntethető 

22. 
237 - 
573 

Ady E. 91/A- Arany J. kereszteződés Az átjáró tönkrement Helyreállítása szükséges 

23. 
276/2, 
291 

József A. 16. – Teleki u. átjáró Megrogyott Helyreállítása szükséges 

24. 
500/2, 
501 

Békési út – Áchim úttest alatti áteresz Feliszapolódott 
Karbantartás az oda vezető árkok 
esetében is  

25. 501 Áchim 1. sarok Áteresz hibás Megszüntethető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

II. Karbantartást igényel(ne): Nem sürgősségi, sokkal inkább folyamatos munkát igényel az érintett ingatlanok tulajdonosaitól. 

(kékkel kiemelve a később, határidőn túl érkezett jelzések) 
  

 

s.sz.. hrsz. fellelhető probléma megoldás feladat kié 

1. 
1/5 és 
1/6 
előtt 

Békési út 7-9. 
megáll a járdán a 
lépcsőházak előtt a víz 

Lefolyók, aknaszemek tisztítása Üzemeltető Kft. 

2. 3388 Tessedik tér északi oldal árok Feliszapolódás, 
növényzet 
elszaporodott 

Karbantartás szükségessé vált 
Üzemeltető Kft. 

3. 3354/1 Strand kivezető árok Laposi kert utca 

4. 3775/18 Kereki utcától a gyepig átvezető árok Nádas, feliszapolódás Takarítás, esetleg burkolt meder 
kialakítása 5. 0294/10 Előző ároktól a Belencéresi csatornáig árok Nádas, feliszapolódás 

6. 1683 
Tópart Vendéglő Thököly úti parkolónál 
aknák 

Vastagon földdel, 
avarral, szeméttel telt 
mind. 1 aknának nincs 
normális teteje, 1 
beszakadt - 
balesetveszélyes.  

Aknák tisztítása nagyon aktuális. 
Fűnyírás, árok folyamatos 
tisztántartása 

önkormányzat 

7. 1338 Rákóczi sugárúti árkok Nem vezetik el a vizet 
Árkok takarítása, szintre hozása 
szükséges 

tulajdonosok, 
Üzemeltető Kft. 

8.  Szinte minden utcában 
Utak melletti padkák 
magasak nem folyik le 
a víz az árkokba 

Az ingatlan tulajdonos, vagy 
Kft. marja le a padkát arra a 
szintre, hogy a víz 
akadálymentesen folyjék le. 

tulajdonosok 

9.  Általában a szikkasztó árkok 

A lakosság által 
betemetésre kerültek, 
vagy nem tartják 
karban 

Karbantartás az 
ingatlantulajdonos 
kötelezettsége lenne 

tulajdonosok 

10.  Átereszek eldugultak a városban sokfelé A víz nem folyik el 
Karbantartási probléma, 
ingatlantulajdonos 
kötelezettsége lenne 

tulajdonosok 
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11. 501 Áchim utca végén Vélhetőleg az 
átereszek eldugultak 

Tisztítás szükségessé vált Üzemeltető Kft. 
12. 413 Budai Nagy Antal utca legvégén 

13. 2681/1 
A Malom utca, a Rózsa-Gárdonyi utcához 
közel lévő út alatti csatorna  

Nem folyik le a víz 

Útátjáró tisztítása 

Üzemeltető Kft. (A 
nemzetiségi 
önkormányzat 
elvégezheti) 

14. 
2617 
1856 

Kinizsi-Thököly utca, Sziráczki doktornőnél 
út alatti csatorna 

Üzemeltető Kf. 
15. 

2617 
2617 
2591 
3076 
 
3199 
3902 

- Kinizsi-Jókai útátjáró 
- Kinizsi-Madarász útátjáró 
- Bonyhai-Tó utca útátjáró 
- Vésztői-Táncsics utca a 85. számnál járda 
alatti csatorna 
- Vésztői-Báthory útátjáró,  
- következő sarki kocsibejáró (Szénáskert?) 

tisztítás, karbantartás 

16. 
173, 
195 

Gyóni G. páratlan oldal Belentai sarok 

karbantartás szükséges 

Üzemeltető Kft. 

17. 173 Gyóni G. 62., 65-től  
Szikkasztó árkok és 
átereszek hiányzanak, 
vagy feliszapolódta 

tulajdonosok 

18. 173 62. sz. ingatlan bejáró  
Láthatólag  nem 
működik 

tulajdonos 

19. 
195, 
237 

Belentai- Ady sarok 
korlátok kiborulnak, 
átereszek nem látják el 
a funkciójukat 

Átereszek tisztítása, korlátok 
visszaállítása 

Üzemeltető Kft. 
20. 

237, 
573 

Ady E. 84.- Arany J. kereszteződés  Elhanyagolt 

Karbantartás 
21. 

501, 
546  

Áchim – Belentai 28. kereszteződés  
Átereszek 
feliszapolódtak 22. 

501, 
546  

Áchim 81. - Belentai 

23. 413, Budai Nagy A. – Belentai kereszteződés 
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547 mindkét oldal 

24. 
339, 
366 

József A. - Teleki kereszteződésben áteresz  

25. 
339, 
366 

József A. 25. – Teleki sarok 
Áteresz eltömődött 

26. 
237, 
287 

Ady E. – Teleki sarok két irányból 
Előbb karbantartás, azután 
látható kell-e mást is csinálni 

27. 237, 69 Ady E. 13. – Vadász sarok Járda megroggyant 
Járdát megemelni, áteresz 
tisztítása 

28. 
237, 
320 

Ady E. – Vadász sarok három áteresz Áteresz eltömődött 
Karbantartás 

29. 
413, 
500/2 

Budai Nagy A. Békési kereszteződés  
Az árok is 
feliszapolódott 

30. 
500/2, 
501 

Békési út – Áchim 2. áteresz Árok feliszapolódott 
Előbb karbantartás, azután 
látható kell-e mást is csinálni 

31. 
500/2, 
500/1 

Békési út – Áchimnál a 470-es út alatti 
áteresz 

Kezd feliszapolódni Karbantartás 

32. 
3723/5, 
237, 
3723/3  

Békési út – Ady kereszteződés a 470-es utat 
érinti  

Árok feliszapolódva, 
áteresz állapotát nem 
látjuk 

Karbantartás, illetve meg kell 
vizsgálni, hogy a víz innen 
merre megy tovább 
(Merőlegesen az út alatt, vagy 
párhuzamosan az út mellett a 
páros oldali csapadékvíz 
befogadóig.) 

 
Mihez kell forrás? 
7. elkészült 
 
Sürgősséggel elvégzendő munka: 

I. táblázatból: 11., 18., 20., 22., 23. 
Forrást kell biztosítani hozzá. Az összeg meghatározása folyamatban van! 
Fontos továbbá az összes karbantartási munka mielőbbi elvégzése, de ehhez nem kell forrást biztosítani az önkormányzatnak. 


