
 

B E S Z Á M O L Ó 
a Képviselő testület 2014 szeptember 18.-i soros ülésre 
a közterületek, köztemető, közutak, járdák állapotáról 

 
 
Tisztelt Képviselő testület! 
 
 
Kuncsorba település környezettel és a megyeközponttal lévő kapcsolatát a 4204. 
számú országos összekötő út biztosítja első sorba Túrkeve, Törökszentmiklós és 
Mezőtúr városokkal. A 4204. sz. országos közlekedési út – a község főútja – a 
belterület déli szélénél éri el a községet. A belterületen északi irányba halad a 
községen keresztül, majd így hagyja el a falut. Tulajdonképpen középen kettészeli a 
községet. A főút beépítési szélessége 22.00 m. A 4204 sz. ok. út a gyűjtő utak 
kategóriájába sorolható, amelybe a többi lakóút csatlakozik és vezeti be a közúti 
forgalmat. 
 
Az összekötő út belterületi szakaszán a gyalogosok útpályán történő átkelését kijelölt 
gyalogos átkelőhelyek nem biztosítják.  
 
Parkolók:  
 
A várakozó járművek elhelyezése érdekében a településen belül a polgármesteri 
hivatal előtt, illetve a Szabadság téren van lehetőség, itt szelektív hulladékgyűjtő 
edények is  vannak elhelyezve. A parkolás a piac áthelyezése óta zavartalan. Főleg a 
kamionok és a nagyobb járművek veszik igénybe. A polgármesteri hivatal előtt 
összességében 8-10 kocsi várakozására van egyszerre lehetőség, ami az igényeket egy 
átlagos napon kielégíti.  
Külön említésre méltó, hogy a IKSZT területén 8 gépkocsi parkolására van lehetőség 
és ebből 1 mozgássérült parkoló, ami az épület akadály mentesítet járdájával van 
összekötve. Az  IKSZT épülete előtt a József Attila úton az iskola felőli részt is 
használják parkolási célra, mivel a fák alá beállva a gépkocsik hűvös helyen vannak és 
nem forrósodnak át. De ez a közúti forgalmat nem akadályozza. Ezen kívül az óvoda 
épülete előtt 2db személygépkocsi parkolására van lehetőség, amit az ott dolgozó 
pedagógusok használnak.  
 
 
Szilárd burkolatú utak:  
 
Kuncsorba községben a szilárd burkolattal kiépített közlekedő utak aránya kb. 85%-os 
nagyságú. A lakó utak közül még burkolat nélküli, kiépítetlen utak az alábbiak: 

 
 

          - Május 1 utca 
   - Béke utca 

                   - Kossuth utca 
                     

- Bercsényi utca 
- Zrínyi utca 

                 - Gépállomás utca

 



 

Csomópontok: 
 
A község déli szélétől északi irányba haladva található a község legforgalmasabb 
csomópontja a Szabadság tér, ahol szilárd burkolattal kiépített autóbusz forduló 
csatlakozik a 4204. sz. ok. úthoz. Az út állapota megfelelő. E csomópontnál található a 
község centruma. Az út állaga kielégítő. 
A művelődési ház udvarán megépült elárusító hely megépítésével a biztonságos 
árusítás megoldódott, igaz hogy a lakosok és az árusok is eleinte idegenkedtek a 
használatától, de már megszokták és használják. Már még a használatot ellenzők is 
pozitívan vélekednek róla és elmondják, hogy a változás semmilyen hátránnyal nem 
járt részükre, inkább előnyt jelent. 
 
Emlékpark  
 
Megemlékezéseink színhelye. 
A parkot tisztaságáról folyamatosan gondoskodunk. A  fiatalok esténként benépesítik. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben az évben nem volt jellemző a parkban elhelyezett 
tárgyak megrongálása. Ez évben megépült a szökőkút amely egy új színfoltja a 
parknak. Igaz a tisztántartása sok esetben nehézkes, mivel a fiatalok teledobálják 
különböző dolgokkal és a fákról a tűlevelek is belehullnak. Az algásodást 
megpróbáljuk több kevesebb sikerrel meggátolni. 
 
     Sportpálya 
 
Kuncsorba település legnagyobb közösségi színtere a sportpálya. Csorba-Kupára 
sikerült rendbe raknunk, majd a nyári időszaktól folyamatosan a lehetőségeinkhez 
mérte rendben tartottuk. A sportöltözőt tetőszerkezetének javítása az idén is elmaradt.   
  
      Köztemető 
 
A legnagyobb odafigyelést és gondoskodást igénylő terület. A temetőt ez évben 
sikerült folyamatosan rendben tartani. A szemét elszállításáról folyamatosan 
gondoskodtunk. A temetőben lévő Hősi halott sírját folyamatosan gondoztuk. A 
lakosok kérésére még 2013. év őszén a két kezelőút kereszteződésébe egy vízvételi 
lehetőséget alakítottunk ki, így a sírok gondozásához, a virágok öntözéséhez nem kell 
olyan messziről vinni a vizet. A temetőben német katonasírokat kerestek. A kutatások 
során kiderült. hogy a orosz katona sírként ismert sírba nincs temetve senki, ezért az 
megszüntetésre került.  
 
    
      Központ 
 
Jelenleg is rendezett. A polgármesteri hivatal előtti parkolót illetve a műhely környékét 
folyamatosan tisztán tartottuk. A polgármesteri hivatal elől egy nagy fenyőfa 
kiszáradás miatt kivágásra került.  
 
 
 



 

     Fásítás nyomvonala 
 
Folyamatosan karbantartott, rendezett.. A fák szépen fejlődnek. A fákat folyamatosan 
gondoztuk., Sajnos a mezei nyulak és az őzek soknak megrágták a törzsét. A fásítással 
egy időben a 160, illetve a 163 helyrajzi számú terület ki lett cserjézve. A terület egy 
gondozott erdő formát alkot. 
 
 
     Közterületek 
 
A közterületek tisztán tartása a lakosság részéről elfogadhatónak mondható.  Az 
önkormányzat részéről a belvízelvezető csatornák kaszálása tisztán tartása a közterület 
kaszálása egész évben folyamatosan el lett végezve.  
 
 
     4204 sz. főút 
 
 Az úton áthaladó gyalogos forgalom biztonságos lebonyolítását kijelölt 
gyalogátkelőhely nem biztosítja. A főút állapota jó. 
Az útra az utcákból való kihajtást sok helyen a lakosság által ültetett fák bokrok 
akadályozzák, sok helyen már szinte beláthatatlanok az útkereszteződések. Ennek 
ellenére személyi sérüléssel járó illetve említésre méltó baleset az elmúlt időszakban 
nem történt, ami csak a szerencsének köszönhető. 
 
 
     Táncsics Mihály út 
 
Tisztán, rendben tartott utca. Az út forgalomba helyezése megtörtént. 
 
     Deák Ferenc út nyugati része 
 
Tisztán, rendben tartott utcarész. Az út forgalomba helyezése megtörtént. 
 
     Deák Ferenc út keleti része 
 
A déli oldala tisztán, rendben tartott utcarész.  Az északi oldala a Dózsa Gy. úttól a 
Kölcsey útig terjedő szakasz egy része néha elhanyagolt, mivel a katolikus 
templomhoz tartozó utcarészt nem tisztítják, csak akkor van letakarítva ha a 
közmunkások odajutnak és megcsinálják. Az északi oldalon a járda javításra szorul. 
 
 
 
     Ady E. út 
 
Az út állapota kielégíti a lakosok házhoz, telekhez való közlekedésének igényeit. A 
lakosság által is szépen rendben tartott kellemes  környezet.  A Deák F. úttól északi 
irányban a Belvizes-startmunka keretein belül megnyert pályázatnak 
köszönhetően új járda építése megvalósult. 



 

 
 
     Gépállomás út 
 
Az út szórt, kavics alapú. Az út állapota rossz gödrös. Felújításra szorul. 
 
     Zrínyi Miklós út  
 
Az út szórt, kavics alapú, jelenleg kátyús, felújításra szorul. 
 
 
     Május 1. utca 
 
Szórt kavics alapú, felújításra szorul. 
 
     Ifjúsági utca 
 
Az út aszfaltburkolattal ellátott. Az aszfalt nyomvályús, sok helyen repedezett, porlik. 
Az állaga úgy látszik, hogy az elmúlt egy évben jelentősen nem romlott, de hiányzik 
az útról a kivitelező által kispórolt 4-5 cm-es kopóréteg. Az útpadka nyesése 
elengedhetetlen, mivel már a természetes feltöltődés hatására magasabb mint az út. 
 
 
     Béke utca 
 
Az út járható. 
 
     Szabadság tér 
 
Az út állapota jó, akadálymentes  közlekedésnek megfelel. Az elárusító hely 
áthelyezése a biztonságosabb közlekedést és a jobb parkolási lehetőséget biztosított a 
közlekedő járművek számára. 
 
     Petőfi Sándor utca 
 
Az út állapota elfogadható, szórt kavics alapú. Egy vállalkozó által létesítendő benzin 
és gázolajkút építése folyamatban van. Az utca déli oldalán új járda építése van 
betervezve, ami a Start-munka keretein belül megvalósul meg. 
 
 
 
 
 
     Kossuth Lajos utca 
 
Az út állapota rossz esős időben az út nehezen járható, téli időszakban 
személygépkocsival szinte járhatatlan, felújításra szorul.  az északi oldalon a 
járdaépítés a Start-munka keretein belül megvalósult. 



 

     Kölcsey út 
Az út most már teljes hosszában aszfalt burkolatot kapott. Az út jó. A járda állapota 
megfelelő. A startmunka keretein belül a rossz járdaszakaszok egy része a Zrínyi 
út és a Gépállomás út között újra lettek építve.  
 
 
     József Attila út 
A Dózsa Gy. út és a Kölcsey út közötti szakaszon az aszfaltburkolattal ellátott út  jó. A 
Dózsa Gy. úttól a nyugati oldalra eső szakasz rossz gödrös nehezen járható, felújításra 
szorul. A Kölcsey út és az Ady E. út közötti szakasz kátyús felújításra szorul. 
Belvizes-startmunka keretein belül megnyert pályázatnak köszönhetően a Dózsa 
Gy. út-tól a keleti irányban a déli oldalon új járda építésére került sor. 
 
     Bercsényi út 
 
A Dózsa Gy. út felőli része földút, a Táncsics felőli része pedig 20 m hosszban 
aszfaltozott állapota jó.  
 
     Orvosi rendelő és környezete 
 
Az Orvosi rendelő környezete gondozott. Az orvosi lakás felújítása befejeződött, ezzel 
egy időben az orvosi rendelő homlokzat felújítása el lett végezve. Az orvosi rendelő 
felújítása befejeződött. 
 
     Játszótér 
 
A Művelődési Ház udvarán kialakított játszóteret a nyári időszakban rendszeresen 
használták. A tisztán tartása egész évben folyamatosa megoldott volt. A játszótéren 
található szabadtéri játékok erősen elhasználódottak. 
 
     Elárusító hely 
 
Egy új létesítmény ami 2014. tavaszán lett átadva az árusok és a lakosság használatára. 
Első időkben idegenkedtek a létesítménytől, mondva azt, hogy kiesik a központtól és 
nem fognak odamenni az emberek vásárolni. Nem akartak megválni a rég megszokott, 
berögződött szokásaiktól. Ezen az árusok és a lakosok is hamar túltették magukat és 
már pozitívan vélekednek az elárusítóhelyről. (Az árusok azt mondják hogy aki 
odamegy az biztos  vásárolni akar.) 
 
 
Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
_       /2014. (. .  .) sz. Önkormányzati határozati javaslat 
A közterületek, köztemető, közutak, járdák állapotáról szóló beszámoló 
elfogadására 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közterületek, köztemető, közutak, járdák állapotáról szóló beszámolót 
melyet elfogadott. 

 
Erről értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai – Helyben 
2. Rédai János polgármester – Helyben 
3. Hegedűs László Jegyző 
4. I r a t t á r 

 
 
 
 
Kuncsorba, 2014. szeptember 3. 
 
 
 
 
 
              /:Rédai János:/ 
               polgármester 
 


