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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Lajosmizse város úthálózatának fejlesztési terve 
 
Ikt.sz: I./2178/15/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A 47/2014. (IV. 29.) határozat alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsággal együttmőködve (továbbiakban: Bizottság) a Tisztelt Képviselı-testület elé 
terjesztem Lajosmizse úthálózatának fejlesztési tervét, ütemezését. 

 
A Bizottság a központi városrész felújításának szempontjait vette figyelembe az Iskola-

tó fejlesztésével párhozamban az ütemezés összeállításában az alábbiak szerint: 
 

Javaslat Lajosmizse belterületi útjainak felújítására 
 
I. ütem 
Attila utca 
Szabadság tér (játszótér és a központi park mellett) 
Szabadság tér (játszótér és az iskola elıtt) 
Kossuth utca (Bajza u. és Rákóczi u. között) 
Mizsei utca 
Eötvös utca 
Május 1. utca 
Ságvári utca (Május 1. u. és Eötvös u. között) 
Táncsics utca (Május 1. u. és Eötvös u. között) 
Katona utca (Május 1. u. és Eötvös u. között) 
Arany utca vége és az Elkerülı út közötti út (külterület) 
 
II. ütem 
Bánk Bán utca (új építés) 
Jókai utca (Eötvös u. és Kölcsey u. között új építés) 
Kossuth L utca (Bajza  u. és Juhász u. között) 
Bajcsy-Zs. utca (Batthyány u. és Damjanich u. között) 
Tarnai utca 
Tarnai utca földút (új építés) 
Damjanich utca ( Dózsa u. és Bajcsy-Zs. u. között) 
Damjanich utca (Bajcsy-Zs. és Dankó u. között új építés) 
Dózsa telepi utca  
Prímás utca (piactér és Széchenyi u. között új építés) 
Lehel utca 
Petıfi utca 
Kazinczy utca (Dózsa u. és Petıfi u. között) 
Irinyi utca (Dózsa u. és Móra u. között) 
Bethlen utca 



Szabadság tér belsı udvar 
Könyves utca 
Móra utca (Wesselényi u. és Árpád u. között) 
 
III. ütem  
Szent Vendel utca 
Zrínyi utca 
Kossuth utca (Szent Vendel u és Rákóczi u. között) 
Batthyány utca 
Temetıköz utca 
Szent Imre utca 
Prímás utca (Széchenyi u. és Vörösmarty u. között) 
Vörösmarty utca 
Bajza utca (Dózsa u. és Bajcsy-Zs. u. között) 
Ságvári utca (Eötvös u. és Kölcsey u. között) 
Táncsics utca (Eötvös u. és Kölcsey u. között) 
Jókai utca (Dózsa u. és Petıfi u. között) 
Madách utca 
Görgey utca (Dózsa u. és Rozmaring u. között) 
Görgey utca folytatása vásártérig (külterület) 
Béke utca 
Németh utca 
Németh utca vége (új építés) 
Illyés utca  
Illyés utca vége (új építés) 
József utca 
Alkotmány utca 
Barackvirág utca 
 
IV. ütem 
Sipos utca (Kossuth u. és Mizsepack bejárata között) 
Bartók utca 
Liszt utca (új építés) 
Bartók u. és Liszt u. közötti út (új építés) 
Kodály utca (új építés) 
Bartók u. és Kodály u. közötti út (új építés) 
Kodály u. és Kálmán u. közötti út (új építés) 
Kálmán utca (új építés) 
Kálmán köz (új építés) 
Orgona utca (új építés) 
Szív utca 
Bajcsy-Zy. utca (Damjanich u. és Telepi u. között) 
Juhász utca 
Telepi út (Dózsa u. és Dankó u. között) 
Telepi út (Dankó u. belt.határ között új építés) 
Rozmaring utca (új építés) 
 

A Bizottság javaslata, hogy a járdahálózat fejlesztésénél a Dózsa György út páros 
oldalán a Kazinczy utcától a Wesselényi utcáig tartó szakasz felújítása szükséges az elsı 
ütemben. 



További járdafelújításokat a Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs 
út és járdaépítésekrıl szóló 39/2005. (XII. 01.) rendeletében biztosított pályázati lehetıség 
alapján javasolja megvalósítani. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 

Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Lajosmizse Város úthálózatának 
fejlesztési ütemezésének elfogadása 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város 
úthálózatának fejlesztési ütemezését. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. május 21. 

 
Lajosmizse, 2014. május 14. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
 


