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2021. évi beszámoló az útellenőri szolgálat működéséről 
 

A Mötv. 13.§.(1) bek. 2.pontja írja elő kötelező önkormányzati feladatként a helyi közutak és 

közterületek karbantartását és fenntartását. A kistelepülési Önkormányzatok ezt a feladatot 

kistérségi társulások vagy vállalkozások útján is elvégezheti. A Kormányhivatal felhívása 

alapján, a Képviselő-testület döntése szerint 2017. november 1-jétől cégünk végzi a kötelező 

útellenőri tevékenységet, ami elősegíti, hogy a hiányzó vagy sérült táblákat a legrövidebb időn 

belül pótoljuk, az utak állapotáról és hibáiról minél hamarabb információhoz jussunk.  

A 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól előírja, hogy 

milyen rendszerességgel kell az utakat ellenőrizni. A Fót kezelésében lévő burkolt gyűjtő-, 

kiszolgáló- és lakó útjait közútkezelési szolgáltatási osztály besorolásuk szerint heti 

gyakorisággal kell ellenőrizni. A járdák és kerékpárutak ellenőrzési gyakorisága negyedéves. 

Az útellenőri szolgálat alapfeladatai: 

• a közút állapotának figyelemmel kísérése, 

• a közúti jelzések láthatóságának, épségének és működésének ellenőrzése, 

• a közúton és annak közvetlen környezetében végzett, a közút forgalmát érintő 

tevékenységek ellenőrzése, 

• a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és továbbítása, 

• intézkedési kötelezettség 

 

Az útellenőr tervezett útvonalon végzi az útbejárást. Fót belterületi útjait négy körzetre 

osztottuk, melyeket hétfőtől csütörtökig heti rendszerességgel ellenőrizzük. (A körzetek 

kialakítását tartalmazó térképet az 1-es számú melléklet tartalmazza). 

Az útellenőr elsősorban a szemrevételezéssel végzett ellenőrzés megállapításairól a helyszínen 

feljegyzéseket készít, amelyek alapján az útellenőrzésről és intézkedéseiről naplót vezet egy 

saját fejlesztésű ügyviteli szoftverben. A naplóban minden egyes tételhez feljegyzés készül, 

amit az útellenőr minden nap átad a Kft. műszaki vezetőjének, aki a megállapítások közúti 

közlekedés biztonságára gyakorolt hatása alapján besorolja a Kft. feladatvégzési ütemtervébe a 

kapcsolódó munkákat.  

Az útbejárás során végzett szemrevételezésnek, megfigyelésnek a következőkre kell 

kiterjednie: az útburkolat állapota (pl. burkolatfelület érdessége, szennyezettsége, kátyúi),  a 
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kiemelt és a süllyesztett szegély állapota, az útpadka állapota, a vízelvezetés létesítményeinek 

(útárok, folyóka, csapadékvíz csatorna víznyelői) állapota és azok tisztasága; a közművek 

felszíni létesítményeinek (aknák és fedlapok) állapota forgalombiztonsági szempontból, a 

járdák, lépcsők és lejtők, várakozóhelyek állapota; a közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek 

láthatósága és állapota, a forgalomirányító jelzőlámpák láthatósága, a jelzésrendszer működése, 

az út területén lévő, illetve az út menti növényzet állapota, a földútcsatlakozások sárrázó 

burkolatának állapota, a földutak és vízelvezetésük állapota, az útterületen folyó munkák 

figyelemmel kísérése (jogszerűség, szakszerűség és határidők megtartása szempontjából); 

ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte, a közút igénybevételének 

jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása. 

 

A közúti közlekedés biztonságát leginkább a közúti Kresz táblák sérülése vagy hiánya 

veszélyezteti, ez a feladat minden mást megelőző prioritást élvez a Kft. munkarendjében. A 

kátyúk az éves kátyúzási ütemtervbe kerülnek bele.  

Az útellenőrzés során: 

Kresztáblák sérülése vagy hiánya miatt 33 alkalommal  

Kátyúk, kátyús útszakaszok keletkezése miatt 55 alkalommal 

Csapadákvíz probléma miatt 27 alkalommal 

Műtárgyak sérülése miatt 2 alkalommal  

Egyéb észrevétele miatt 8 alkalommal 

készült feljegyzés. 

Útellenőri naplót lásd a 2. számú mellékletben. 
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1. számú melléklet – Útellenőri körzetek 

 

 
 

*A Sikátorpusztai bekötőutat az I-es számú körzet tartalmazza.  
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2. számú melléklet: Útellenőri hibanapló 

 

 Dátum       Terület                 Hsz.      Csoport             Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.12.14 Bem József u.           10 Hulladék            A Bem József utca 10. előtt az út seprése, takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021.12.14 Hársfa                            Kátyú               A hársfa utcában kialakult kátyúk javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2021.12.14 József A.               100 Kátyú               A József Attila utca 100. előtt az aszfalt út megsűlyedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021.12.09 Törökszegfű u.                    Kátyú               Törökszegfű utca útfelületén kialakult kátyúk javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.11.03 Körösfő utca                      Hulladék            Körösfő utca elején illegális hulladék (4 db. autó gumi és nagyobb mennyiségű hungarocell)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.11.03 Nagy Lajos                        Kátyú               Nagy Lajos kir. u. és Erzsébet királyné u. sarkon kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.10.27
Fenyő utca                        Víz                 

A Fenyő utca és Nyárfa utca sarkon lévő ingatlanon kaszálás szükséges 

(ha még önkörmányzati tulajdon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.10.27
Hargita                           Táblák              

A Hargita u. és Németh Kálmán u. kereszteződésben a villanyoszlopon lévő elsőbbségadás 

tábal rögzítése szükséges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021.10.27 Kalász                            Víz                 A Kalász utca 2-6. számmal szemben ároktakarítás és kaszálás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.10.21 Alagi                   66.       Víz                 Az alagi utca 66 szám előtti víznyelő tisztítása szükséges!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.10.21 Bokor                             Kátyú               A Bokor utca és Bokor köz sarkon kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.10.21
Hegyalja                34.       Műtárgy             

Hegyalja utca 34. szám előtt az árok és az úttest között beszakadt az útpadka. 

Balesetveszélyes!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.10.21 Rév                               Táblák              A Rév utca és Madách utca sarkon a 40-es táblát elforgatták.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.10.21 Tóth Á.                           Víz                 Tóth Á. utca és Németh K. u. sarkon a Tóth Á. u. alsó részen árok takarítás szükséges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.10.19 Ady E.                  16.       Műtárgy             Ady Endre utca 16. előtt burkolt árok javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021.10.19 Táncsics M. köz                   Hulladék            Táncsics M. közbe seprőautós takarítás szükséges az úton lévő falevelek eltakarítására                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.10.19 Táncsics M.             7.        Kátyú               Táncsics M. utca 7. előtt kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2021.10.14 Kurta dűlő                        Kátyú               Kurta dűlőben zúzottköves útjavítás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.10.12 Kinizsi                           Kátyú               Kinizsi utca 38/a. előtt kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.10.12 Lehel                             Kátyú               Lehel utca 55., 36. és 10. előtt kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.10.12 Tóth Kázmér                       Kátyú               Tóth Kázmér utca zúzott köves javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.10.11 Béke                              Kátyú               Béke utcában a Németh K. utca és Hegyalja utca közötti szakaszon kb. 10 kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.10.11 Egyenes dűlő            11/a és 17 Kátyú               Egyenes dűlő 11/a és 17. előtt kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021.10.11 Vörösmarty tér                    Kátyú               Vörösmarty téren az iskolához vezető út alján két kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.10.07 Kazinczy                felső szakasz Kátyú               A Kazinczy utca felső szakaszán 10-12 db. kisebb-nagyobb kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2021.10.07 Keszihegyi                        Gallyak             Keszihegyi úton a Somlói utca felé vezető szakaszon belógó ágak gallyazása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.10.07 Kurjancs                          Kátyú               Kurjancsra vezető úton több mély kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.10.06 Ugar utca               16.       Kátyú               Ugar utca 16. környékén az utca végén a kanyar előtt kátyú alakult ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021. évi útellenőri feljegyzések
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 Dátum       Terület                 Hsz.      Csoport             Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.10.05 Barczag                 11.       Kátyú               Lakossági bejelentés szerint a Barczag utca 11 előtt az út felületén gödör van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.10.05 István hegyre vezető út           Kátyú               István hegyre vezető úton kialakult kátyúk és útpadka javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021.10.05 Szent Imre              2 Kátyú               A Szent Imre utca 2. előtt az út közepén nagyobb kátyú van-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.10.05 Szent Imre              139.      Kátyú               A Szent Imre utca 139. előtt veszélyes kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021.10.01 Szent Imre                        Kátyú               A Szent Imre u. 5 - 11. között kialakult kátyúk javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.09.08 Szent Imre                        Táblák              Szent Ire utca és Bem József utca sarkon 40-es táblának nekimentek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.09.08 Ugar utca               16.       Kátyú               Ugar utca 16. környékén az utca végén a kanyar előtt kátyú alakult ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.09.07 Panoráma u.                       Kátyú               Panoráma utcában kialakult kátyúk (5db) javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.09.06 Barczag                 11 Kátyú               Barczag utca 11. előtt kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.09.06 Semmelweis                        Víz                 Semmelweis utcában út seprése szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021.09.06 Szabó Pál                         Víz                 Szabó Pál utcában út seprése szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.09.06 Szőlőkalja                        Víz                 Szőlőkala u. és Sinka u. sarkon seprés hordalék szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.08.30 Gyümölcsös u.                     Hulladék            A Gyümölcsös utca elején az árok tele van szórva szeméttel...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.08.30 Tanács J.               37.       Víz                 Tanács J. utca 37. szám előtti burkolt árok takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.08.26 Imreháza                          Víz                 Imreháza utca és Keszihegyi utca sarkon hordalék gyült össze, seprés szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.08.26 Imreháza                          Táblák              Imreháza utca és Béke utca sarkon elsőbbségadás táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.08.26
Keszihegyi                        Táblák              

Keszihegyi utcábak az Imreháza utca felől az elsőbbség a szembejövő forgalommal táblát 

faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.08.22 Munkácsy                          Kátyú               Munkácsy M. utcában kátyúk javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.08.17 Balassa                           Víz                 Balassa utca elején (Rév utcától) árok takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.08.17 Fáy sétány                        Víz                 Fáy sétányon több helyen nagy mennyiségű hordalék és kő van az útfelületen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.08.10 Hargita                           Víz                 Hargita utca - Lehel utca sarkon az árok végén lévő ülepítő megtelt iszappal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.08.10 Táncsics M.             1 Víz                 Táncsics M. utca 1. előtt hordalék van az úton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.08.03 Ady E.                  17.       Víz                 Ady Endre utca 17-el szembeni burkolt árok egyik oldala beszakadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.08.03 Könyves K.                        Táblák              Bethlen G. - Könyves K. utca sarkon elsőbbségadás tábla meg van dőlve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.08.03 Nagy László                       Táblák              Nagy László u. - Alberti B. utca sarkon a 3.5 t. súlykorlátozó táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.08.02 Baross G.               Dózsa sarok Táblák              Dóza György út - Baross Gábor utca sarkon a 40-es tábla meg van dőlve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.08.02 Budai Nagy A.                     Táblák              Budai Nagy A. út elején 40-es tábla megdőlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.08.02 Kodály Z.                         Táblák              Kodály Z. utca 26. előtt 30-as táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.08.02 Áchim                             Táblák              Áchim utca elején elsőbbségadás tábla megdőlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 Dátum       Terület                 Hsz.      Csoport             Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.07.27 Györffy út                        Víz                 Györffy utca 15. előtti burkolt árok takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.07.26 Berda                             Víz                 48-as Ifjúsági utca és Berda utca sarkon az útfelületen lévő hordalék takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.07.26 Gyümölcsös u.                     Kátyú               Gyümölcsös utcában több kisebb de mély kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.07.26 Szeberényi                        Táblák              Szeberényi utcában a 48-as Ifjúsági utcánál a KRESZ táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2021.07.26 Széchenyi                         Kátyú               Széchenyi utca 7/a. előtt kettő darab kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021.07.23
Fáy sétány                        Víz                 

Fáy sétányon az útpadkát helyenként veszélyesen kimosta, utat alá mosta a lefolyó 

csapadékvíz. (fotó)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.07.22 Alagi                             Táblák              Alagi utcában a Németh K. utcánál lévő buszmegálló táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.07.22 Rév                               Táblák              Rév utca és Kazinczy utca sarkon 40-es táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.07.20 48-as Ifjúsági                    Táblák              48-as Ifjúsági utca végén (Tessedik utcánál) elsőbbségadás táblát faágak takarnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021.07.20 Balassa                           Kátyú               Balassa utca 1. szám előtt 4 kisebb kátyú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.07.20 Béke                              Táblák              Béke utca és Csillagdomb utca sarkon 40-es táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021.07.20 Hegyalja                          Kátyú               Hegyalja utca 77. szám előtti aszfalt útburkolat kivágás helyreállítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021.07.20
Puskin                            Gallyak             

Puskin utca és József A. utca sarkon diófa ágai belógnak az út űrszelvényébe, zavarva a 

belátást                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.07.20 Tessedik                          Táblák              Tessedik utcában a Zsák dűlőnél lévő buszmegálló táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021.07.19 Nagy László                       Víz                 Nagy László utca közepén lévő csapadékvíz rács eltömődött                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.07.19
Tanács J.                         Víz                 

A Tanács utca folytatásán (Egyenes utca) több helyen sár átfolyás van és az útpatka 

mélyen kimosódott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.07.15 Tóth Á.                           Víz                 Tóth Á. utca és Németh K. u. sarkon a Tóth Á. u. alsó részen árok takarítás szükséges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.07.14 Mindszenty J. u.                  Táblák              A Mindszenty utca és Ybl Miklós utca sarkon elsőbbségadás táblát megdöntötték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.07.14 Tarló                             Táblák              A Tarló utca és Sarló utca sarkon az elsőbbségadás táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.07.12 Apponyi                           Kátyú               Apponyi F. utca 14. előtt kialakult kátyú javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.07.12 Berda                   1 Kátyú               Berda utca elején az 1. szám előtt kátyú megszüntetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.07.12 Sinka                   30 Kátyú               Sinka utca 30 előtt kátyú megszüntetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021.07.12 Széchenyi               7/a       Kátyú               Széchenyi utca 7/a előtt kátyú megszüntetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.07.12 Tanács J.               24.       Táblák              Tanács utca 24. előtt KRESZ tábla oszlop meg van dőlve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.07.09 Németh K.                         Kátyú               A Németh K. u. kisalagi üzletsor parkolójában kialakult kátyúk javítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021.07.08 Hegyalja                Balassa   Táblák              A Hegyalja utca és Balassa utca sarkon elsőbbségadás táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.07.08 Hegyalja                Bokor     Hulladék            A Hegyalja utca és Bokor utca sarkon 7 db. autógumi van lerakva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021.07.08 Németh K.               Béke      Táblák              A Németh Kálmán utca és Béke utca sarkon megállni tilos tábla meg van dölve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.07.08 Rév                     Madách    Táblák              Rév utca és Madách utca sarkon 40-es táblát elforgatták.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 Dátum       Terület                 Hsz.      Csoport             Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.07.08 Rév                               Táblák              Rév utca és Tóth Árpád utca sarkon 40-es táblát faágak takarják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.07.08 Szent Imre                        Táblák              A Szent Imre utca és Hargita utca sarkon a 40-es táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021.07.08 Szent Imre                        Táblák              A Szent Imre utca és Batthyány utca sarkon a 40-es táblát faágak takarják                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.06.14 Áchim                             Gallyak             Az Áchim A utca és Budai NA. utca sarkon lévő Elsőbbségadás táblát faágak takarják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2021.06.10 Bokor                   60.       Kátyú               Bokor utca 60. előtt aknafedlap körül az aszfalt megsűllyedt.

2021.06.10 Madách I.               70.       Kátyú               Madách I. utca 70. előtt nagy kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021.06.01 Óvoda u.                          Kátyú               Óvoda utca felső részén kialakult kátyú javítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.05.27 Alagi                   eleje     Víz                 Alagi utca elején az árok takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.05.27 Aldi bekötő út                    Táblák              Aldi bekötő úton KRESZ táblák helyreállítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.05.27 Madách I.               71.       Kátyú               Madách utca 71. előtt nagy kátyú van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.05.22 Munkácsy                          Kátyú               Munkácsy M. utcában kátyúzás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.05.22 Tanács J.                         Kátyú               Tanács J. uca 13. előtt 2 db. mély kátyú alakult ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2021.05.20 Szőlőkalja                        Kátyú               Szőlőkalja utca 4. előtt mély kátyúk keletkeztek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021.05.19 Hársfa                            Táblák              Hársfa utca sarkán 40-es táblát kidöntötték.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.05.14 Ybl M.                            Kátyú               Ybl Miklós utca 12. előtt kialakult kátyú feltöltése szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.05.10 Berda                             Víz                 Berda utcában a Semmelweisz utcánál árok takarítás szükséges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.05.10 Dózsa Gy.               Baross sarok Táblák              Dóza György utca és Baross G. utca sarkon az elsőbbségadás táblának nekimentek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021.05.05 Csaba                             Víz                 Csaba utca - Németh K. utca sarkon rácsos áteresz csattog, javítás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021.05.05 Puskin                            Kátyú               Puskin utca - Kölcsey utca sarkon nagyobb kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2021.05.05 Ybl M.                  12.       Kátyú               Ybl Miklós utca 12. előtt nagyobb kátyú van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021.04.20 Hegyalja                          Víz                 Hegyalja utcában vízelvezető árok takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.04.15 József A.                         Víz                 József A. utcában burkolt árok takarítás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.04.14 Liget                             Víz                 Liget utcában burkolt árok takarítás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.03.24 Czuczor G.                        Víz                 Czuczor G. utcában a burkolt árok takarítása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.03.16 Egyenes dűlő                      Kátyú               Egyenes utcában kátyúzás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.03.08 Kurta dűlő                        Kátyú               Kurta dűlőben zúzottköves útjavítás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.03.05 Bartók B.                         Kátyú               Bartók B. utca kátyúzása szükséges, zúzott köves feltöltéssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2021.02.25 Hegyalja                Béke sarok Kátyú               A Hegyalja utcában a jelzett helyen az útpadka feltöltése szükséges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2021.02.22 Árvácska                          Kátyú               Árvácska utca zúzottköves kátyúzása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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2021.02.18 Baross G.               Dózsa sarok Táblák              Dóza György út - Baross Gábor utca sarkon a 40-es tábla meg van dőlve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021.02.18 Bokor                   Hefyalja sarok Táblák              A Bokor utca és Hegyalja utca sarkon 30-as tábla meg van dőlve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021.02.18 Gyümölcsös u.                     Kátyú               A Gyümölcsös utca kátyúzása szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.02.18 Madách I.               Rév sarok Táblák              A Madách I. utca és Rév utca sarkon az elsőbbségadás táblát elforgatták.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2021.02.18 Vörösmarty tér                    Táblák              Vörösmarty téren a Kiss-Böllér hentes előtti zsákutca tábla meg van dőlve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2021.02.17 Szent Imre                        Kátyú               Szent Imre utca 83-85 között kátyúzás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021.02.16 Ibolya utca                       Kátyú               Ibolya utca aszfaltozott részén kátyúzás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2021.01.25 Munkácsy                          Kátyú               Munkácsy utca teljes hosszán kátyúzás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021.01.25 Szeberényi                        Kátyú               Szeberényi utcában kátyúzás szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.01.11 Áchim                   Földút    Kátyú               Áchim utcában a füldutas részen kátyúk megszüntetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


