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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Járdaszakaszok bontása, építése, mederlapozás – Szentlőrinc, Arany János utca

A beruházás helyszínének, a tervezett tevékenységnek leírása

A  felújítandó  két  járdaszakasz  Szentlőrinc,  Arany  János  utca,  364  helyrajzi  szám alatt  található
közterület részét képezi. A felújítandó járdaszakasz a teljes ingatlan egy részét képezi. A felújítandó
járdaszakaszok Szentlőrinc,  Kossuth u.  -  Arany János utca  kereszteződésétől  délre,  a  Szentlőrinc,
Megye utca – Arany János utca kereszteződésig terjednek kb. 2x250 fm hosszúságban. 

Az eredeti  járdaszakasz építésének időszaka az  1930-as és  1940-es évek közé tehető.  Az egykori
járdaszakasz  homokágyba  fektetett  15x30x6,5  mérettel  rendelkező  nagyméretű  téglákból  épült,  a
peremeknél 4-5 sor téglával emelve, a járdaszakasz hasznos felületén egy sor téglával építve.
Az  eredeti  járdaszakasz  hasznos  felületét  az  1970-es  években  homokkal  töltötték  fel,  amelyre
helyszínen készült, 8cm vastagságú betonlapokat helyeztek, 2 méterenként dilatációval.
Komplex  felújítási  munkálatok  a  pályázati  anyaggal  tárgyalt  szakaszok esetében nem történtek,  a
szórványos  megújuláshoz egyes  –  részben az  önkormányzat  által  finanszírozott  -  gépkocsibejárók
létesítése járult hozzá. A karbantartási munkálatok az Arany János utca járdáinak pályázati anyaggal
lefedett szakaszain jobbára csak repedéskiöntésekben nyilvánultak meg az elmúlt évek során. 

A járda állapotának romlásához az éghajlat okozta felületi erózió mellett a járdával párhuzamosan futó
nyitott  csapadékelvezetőben  elhaladó  vízmennyiség  is  hozzájárult:  az  elhaladó  csapadékvíz  a
betonjárda  részbeni  alapjaként  szolgáló  nagyméretű  téglákat  kimosta  a  járdafelület  alól,  ezáltal  a
betonlapok az árokmeder irányában kibillentek. 

A fennálló probléma komplex megoldásának céljával került összeállításra a beruházás költségvetése.
A károsodott járdafelületek elbontását,  földkitermelést követően homokos kavicsból és zúzottkőből
ágyazat készülne, amelyet követően szegélykővel, térbetonból készül a járdafelület. A járdaszakasszal
érintett  árokmederben történő földkitermelés  után az  árokmeder  esésének megtartásával  az  eredeti
medermélység kerül a felszínre, amelyet követően sóderágyazat, azt követően mederburkolat készül
burkolólapból, zárófoggal ellátva.

Szentlőrinc, 2020. július 8.
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1. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca – látkép az északi, Kossuth utca 
felőli kereszteződésből

Fotódokumentáció a tervezett beruházás 
helyszínéről -Szentlőrinc, Arany János utca



10. fotó: Fagyás következtében sérült járdaszakasz.



2. fotó: Szentlőrinc Arany János utca keleti járdaszakaszának 
elvégződése a Kossuth utca felől. A járda jelen szakasza kb. 20fm 
betonvassal került megerősítésre az 1970-es években, ennek ellenére a 
járdaszakasz megbillent, rajt jól látható hosszanti repedés képződött, 
felülete erősen erodálódott, mélyedésekkel, repedésekkel tagolt.



3. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca 2. sz. ingatlannal szemközti 
járdaszakasz. Megsüllyedt, több részre repedt, hullámos felület 
képződött. A szomszédos árokszakasz feltöltődött.



4. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca 2. - Az egykori iparosház épületével 
szemközti járdaszakasz látható az utca legtöbb járdaszakaszán feltűnő 
repedésekkel, megbillenéssel a meder irányába.



5. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca 7. sz. melletti járdaszakasz. A 
betonlapok kimozdultak, megrepedtek és az árokmeder irányába 
csúsztak.



6. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca 14. - A csapadékvíz a járdaelemek 
alatti nagyméretű téglákat kimosta, a járda az árokmederbe bukott.



7. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca 14-16. sz. ingatlanokkal 
szemközt.



8. fotó: Szentlőrinc, Arany János utca 18. sz. ingatlannal szemközti 
járdaszakasza esetén tapasztalható, tégla alap kimosódásából fakadó 
probléma a tervezett beruházással érintett terület jelentős részén 
képviselteti magát.



9. fotó: A megsüllyedt járdaszakasz az árokmeder irányába dőlt.
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