
 
 
 
 

MÓRICZ ZSIGMOND UTCA FELÚJÍTÁS 
 
2022. április 11-én átadásra került a felújított Móricz Zsigmond utca. Nagy dolognak számít az önkormányzat 
életében ez a beruházás, mégpedig azért, mert negyedik nekifutásra sikerült pályázati forrást nyernünk rá.  
2018-ban arról nyilatkoztunk, hogy a Móricz 
Zsigmond utca többször volt már karbantartva, és 
nem halogatható tovább a felújítása. Az akkor – a 
Belügyminisztérium felé - benyújtott pályázatunk 
elutasításra került. 
Ezt követően – már a Magyar Falu Program keretében 
- minden évben tettünk egy próbát az igényünk 
benyújtásával. Az első két alkalommal arról kaptunk 
tájékoztatást, hogy bár pályázatunk megfelelt a 
kiírásnak, forrás hiányában csak tartaléklistára 
kerültünk. A tartaléklistát azután 2019-ben és 2020-
ban is törölték az év végén. Tavaly negyedszerre 
nyújtottuk be pályázatunkat és csak reménykedtünk 
benne, hogy pályázatunk végre pozitív elbírálásban 
részesül.  
A Minisztérium támogatói döntésről küldött értesítője 
alapján a Magyar Falu Program keretében 2021-ben 
meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú 
pályázatra benyújtott anyagunk, megfelelt az értékelési szempontoknak és községünk 39.999.999 forint vissza 
nem térítendő támogatásra jogosult.  
A projekt közvetlen célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonú a belterületen 420 hrsz alatti út teljes 
hosszának, a külterületi 053 hrsz számú bekötő utunk kiemelten rossz állapotú szakaszának felújítása volt. 
Tervünk az volt, hogy a nevezetett szakasz útburkolat felújítása összesen 650 fm hosszban 7 m szélességben 
kerül megvalósításra, összesen 4.715 m2 felületen. Az első részterület burkolata viszonylag ép, ezen a 
szakaszon marás és kopóréteg terítése szükséges. Az érintett terület nagysága 3.696 m2. A második részterület 
burkolata már töredezettebb, a meglévő aszfaltrétegek elhasználódtak. A felújítással érintett terület nagysága 
további 576 m2. 443 m2 nagyságú terület esetében pedig teljes pályaszerkezet csere vált szükségessé. Ezen 
szakmai tartalmak figyelembevételével álltunk a felújítás elé. 

A támogatói okirat kézhezvételét követően hozta 
meg a Képviselő-testület azt a döntést, hogy 
elindítja a közbeszerzési eljárást a „Pusztazámor, 
Móricz Zsigmond utca felújítása” projekt 
tárgyában. A benyújtott ajánlatok elbírálását 
követően, a nyertesnek hirdetett vállalkozóval az 
önkormányzat megkötötte a beruházás 
kivitelezésére a vállalkozási szerződést. 
A munkaterület átadására 2022. február 21-én 
került sor, a kivitelezés elkészítésének készre 
jelentése pedig 2022. március 26-án történt meg. 
Mivel az útépítés időjárás függő nagyban 
befolyásolhatta volna a munkavégzés menetét, de 
nem így történt. Úgy vélem a beruházást 
eredményesnek és hasznosnak könyvelhetjük el. 
Bízunk benne, hogy a felújított és a közlekedés 
szempontjából biztonságos út hosszú távon a 

lakosság és az átutazók megelégedését szolgálja majd. Gazdaságossági, anyagi vonatkozásában már másképp 
gondolom a helyzetet. A folyamatos áremelkedések miatt sokkal többe került a felújítás, mint korábban 
kerülhetett volna. A kivitelezés teljes költsége közel 84 millió forintba került, amelyből a pályázat keretében 
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nyert összeg majdnem 40 millió forint és a fennmaradó 44 millió forintot az önkormányzatnak kellett 
kigazdálkodnia saját költségvetéséből.  
Szemléltetésül néhány fotó a felújítás munkafolyamatairól. 
 

Pátrovics Benedek 
polgármester 
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