Még egyszer a Munkácsy út felújításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 októberében döntött arról, hogy
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási
rendszerének ÉAOP-2009-3.1.2/A kódszámú felhívására pályázatot nyújt be „Munkácsy
Mihály út burkolat-felújítása Martfűn” címmel.
A belterületi úthálózat minőségének javítása szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az
ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0021 számon, településünk egyik legfontosabb útjának, a Munkácsy
út burkolat-felújítására beadott pályázat támogatást nyert, 65.599 ezer forint értékben.
A beruházás összesen 77,5 millió forintba került. A terveket a szolnoki székhelyű KSK
Mérnöki Iroda készítette, a kivitelezésre kiírt közbeszerzést követően az útfelújítást a Teerag Asdag Kft. végezte.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Martfű önkormányzata elsődleges feladatának tartja az épített környezet folyamatos
fejlesztését, ezen belül a település belterületi lakó útjainak fejlesztését. A Képviselő-testület
döntése értelmében az útrekonstrukciós munkálatok között a Munkácsy Mihály út is szerepelt.
A fejlesztést az út műszaki állapota indokolta: a pályaszerkezet mind burkolat minőség,
mind burkolatfelület tekintetében jelentősen megromlott.
A Munkácsy út szerepe elsődleges fontosságú a város közlekedésében, mert a
városközpontot köti össze a nyugati városrésszel, gyűjtőútként funkcionál. Közvetlen
környezetében több intézmény – iskola, óvoda, városháza, kereskedelmi és szolgáltató
egységek (posta, üzletek) – található, valamint ezen az úton zajlik a helyi járatos autóbusz
közlekedés.
A projekt célja a korszerű, kulturált közlekedés megteremtése, az itt élők életminőségének
javítása, a balesetveszély csökkentése volt. Az útfelújítás település-szerkezeti és térformáló
szempontból is előnyös. A közúti közlekedés okozta zaj az egyenletes útpályaszerkezet miatt
csökkent, a környezetében lévő épületek rezgés terhelése javult és a légszennyezés is

visszaesett. Intenzív növénytelepítésre, fásításra is sor került, mely a káros környezeti
hatásokat tovább csökkenti.
A projekt keretében az új burkolat elkészítésén túl, az út egyes szakaszainak szélesítésével,
az út mentén kerékpártárolók, padok elhelyezésére is lehetőség nyílt.
A munkálatok augusztus végén kezdődtek. Az új aszfaltréteg terítését megelőzően
kialakították vagy kicserélték az útszegélyt, szintbe emelték a csatornafedeleket. A végleges
burkolat az egyik legkiválóbb összetételű aszfaltból készült. Sor került az út mellett húzódó
járda egy szakaszának felújítására, és kijavították a szegőkövek elhelyezése során keletkezett
hibákat is.

A beruházás szeptember végére, határidőre befejeződött.

Az itt élők a beruházás

közvetlen elkészültét követően nagy örömmel használatba vették a város megújult, nagy
forgalmú gyűjtőútját. A hivatalos projektzáró rendezvényre december 3-án, pénteken
került sor.

Az összegszerűségében és a felújított út hossza szempontjából is igen fontos beruházás az
előző önkormányzati ciklusban elért egyik legjelentősebb eredménynek tekinthető.
Akkor zárul sikeresen egy beruházás, ha a vállalkozó teljesít, a kivitelezési munkák időben
elkészülnek, és a megrendelő elégedett a munka minőségével. A kivitelező cég képviselője és
az önkormányzat szerint egyaránt sikerült valamennyi kritériumnak eleget tenni. A Munkácsy
út felújítása jó minőségben, határidőre és a költségkereten belül, megvalósult.
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