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Tisztelt Olvasó!
Abony Város Önkormányzata 2008-ban döntött arról, hogy a Tesco építés céljára eladott földterület
árából a vasúti kövek felhasználásával útalapot épít a földutakra. 2009 őszén lefolytatott
közbeszerzés nyertes kivitelezője a Duna Aszfalt Kft., mely a napokban kezdi meg a kivitelezést. Az
útalap építés I. ütemében szereplő utcák a következők: Csokonai utca vége, Tomori Pál utca, Bem J.
utca, Antos J. utca, Lovassy utca, Mária Terézia út Mikes K. u. és a Fábián tanya közötti szakasza,
Béke utca, Temető utca 40-es főút felöli vége, Somogyi B. utca és Függetlenség eleje, Tamási Áros
utca, Jólét-Hunor utca laposon összekötő szakasza, Kapisztrán utca, Eötvös utca, Irányi D. és
Mikszáth K. utca. A szerződés tartalmazza, hogy 30 cm vastagságban és 4,3 m szélességben történik
a föld kitermelése tükörképzéssel, ebbe kerül a vasúti kő és 3 cm vastagságban apró kő zúzalékkal
kiékelik, és hengerrel tömörítik. Az útalap mellett mindkét oldalon szikkasztó árok és 1-1 m
szélességben javított útpadka kerül kialakításra. A szerződés értelmében a kivitelező ezen utcákra
engedélyes és kiviteli tervdokumentációt is készít, melyek szükségesek ahhoz, hogy pályázati
lehetőség esetén az aszfaltborításra pályázatot tudjon az önkormányzat benyújtani. A kivitelezés
határideje: 2010. április 30.
Az önkormányzat az idén januárban döntött az útalap építés II. ütemében szereplő utcákról és a
közbeszerzési eljárás megindításáról. Terveink szerint az I. ütem lezárását követően indulhat a
II. ütem, melyben a nyár végéig az alábbi utcákban történik útalap építés illetve felújítás: Bihari J.,
Hóvirág utca Simonffy utca felöli szakasza, Tompa M, Zrínyi M., Árpád, Haladás, Ibolya, Szegfű,
Szeretet, Lázár V., Gábor Áron utca Semmelweis utca felöli szakasza, Ady E., Juhász Gyula,
Széchenyi utca vége, Radnóti M. A műszaki tartalom megegyezik az I. ütemben leírtakkal. Az útalap
építés II. ütemével azonos időben, azaz a nyáron kap új aszfaltot a Vak Bottyán, Thököly, Báthory,
Deák, Jókai és Szapáry utca. Az aszfaltozásra 2009-ben nyertünk pályázati forrást. A Báthory, Deák,
Jókai és Szapáry utcák alatt a vízvezeték hálózat cseréje is megtörténik, melyet önerőből, a 2010. évi
költségvetés terhére végeztetünk el. Az idei kátyúzási munkákról is döntött a testület, melyben az
alábbi nagy forgalmú utcák szerepelnek: Radák Katalin, Mátyás király, Erzsébet királyné, Székely
Bertalan, Tószegi és Hunyadi utcák. Ezek felújítását és kátyúzását is a közbeszerzési eljárás nyertese
fogja elvégezni nyáron.
Az útépítésekkel együtt a közlekedési táblák is kihelyezésre kerülnek. Erre is különítettünk el
fedezetet az idei költségvetésben. Kérem a lakosságot, hogy legyen türelemmel az útépítéssel járó
átmeneti kényelmetlenséggel, fennakadásokkal szemben, és segítsék a munkánkat. Kérem, jelezzék a
településfejlesztési osztály felé, ha valahol problémát észlelnek a kivitelezés során. Munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésükre. Kérem, továbbá azon utca lakóinak is megértését, ahol az idén
nem várható útjavítás. Tudjuk, hogy még sok felújítandó utca van, de sajnos most többre nincs
lehetőségünk.
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