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Belterületi utak felújítására pályázik az önkormányzat

Sajtóreferens, 2018 április 24 kedd - 12:09:53

Két pályázati lehetQséget is megragad az önkormányzat a közeljövQben, hogy tovább
fejlessze Abony város úthálózatát

errQl a 2018. április 12-i ülésén döntött a

település KépviselQ-testülete.
Pozitív támogatási döntés esetén 16 belterületi utca újulhat meg elsQsorban kettQs
itatású, mart aszfaltos technológiával.
1.) Az

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történQ

kiépítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén

címq,

PM_ONKORMUT 2018 azonosító számú kiírásra, a maximális bruttó 150 millió Ft támogatási
összeg igénybevételével kíván pályázni a város.
A pályázati projekt az alábbi utcák felújítását tartalmazza:

Utca neve

Hossz (fm)

Bajtárs utca

4,1

Mária Terézia utca
Dembinszky utca
Hold utca

Átlagszélesség (m)

369,2
780
612

Illyés Gyula utca

4

aszfalt

3

118,2

Technológia

mart aszfalt

aszfalt

3

mart aszfalt

238,9

3

mart aszfalt

Szolnoki út (páratlan oldal) láncházak elQtti szakasz

Knézich Károly utca

255,7

3,5

Szolnoki út páros oldal láncházak
Viola utca

137,5

Mónus Illés utca
2.) Az

3

322,1

3,5

mart aszfalt
174,1

3,5

mart aszfalt

mart aszfalt

256,1

4

mart aszfalt

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

belterületi utak, járdák, hidak felújítása

megnevezésq felhívásra a maximális,

bruttó 30 millió Ft erejéig pályázik az önkormányzat, amely a következQ utcák
felújítását foglalja magában:
Belterületi utca felújítása itatásos, mart aszfalt technológiával
és járulékos munkáinak elvégzése
Utca neve

Hossz (fm)

Károly Róbert utca
Jólét utca

198,7

Katona József utca
Mikszáth Kálmán utca
Rózsa utca

257,9

Átlagszélesség (m)
493,1

3,3

3,2
176,5
82,9
3,5

2,5
4

mart aszfalt
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Szent Margit utca

105,1

Az önkormányzat összesen közel

2,8

12 millió Ft önerQt

biztosít a pályázatok sikeres

megvalósításához.
Az elmúlt idQszakban a város úthálózatát érintQen két örömhírrQl is tájékoztattuk a
Tisztelt Lakosságot.
Külterületi, helyi közutak felújítása
Pályázati forrás igénybevételével fejleszti az önkormányzat a
és a Táborhegy-dqlQ

BelsQerdQ-, a TemetQ-

egyes szakaszait. A Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott

sikeres pályázatnak köszönhetQen, a közel 145 millió Ft összköltségq beruházás során
a fenti dqlQutak esetében útalapot, ill. mezQgazdasági makadám utat alakítanak ki a
meglévQ földút felújításával.
fejlesztése

BQvebben -->

Zártkerti övezetben található utcák

A Földmqvelésügyi Minisztérium a maximális, 10 millió Ft támogatásban

részesítette az önkormányzatot a Zártkerti Programban benyújtott pályázatára. A megítélt
forrásból három méter szélességben, kettQs itatású, mart aszfaltos technológiával
felújítják a

Homok utca fejlesztés alól kimaradt szakaszát

utcáig/, a

Mogyoró utca zártkerti lapos részét,

tartó szakaszát és a

Körte utcát

valamint a

/Bajtárs utcától a Mogyoró
SzQlQ utca

Körte utcáig

. Rendezik a Körte utcában található önkormányzati

ingatlan területét, kutat létesítenek és gyümölcsöst (vilmoskörte fa) telepítenek.
BQvebben -->

Kátyúzás

Az idei évben is folytatódik a belterületi utak kátyúzása,

padkázása, melyre minden évben több millió Ft-ot költ az önkormányzat.
Járdaépítések

Járdákat építenek és újítanak fel az idei esztendQben is, melyre 17

millió Ft-ot terveztek a 2018. évi költségvetésben. A közeljövQben felújítandó szakaszok
kijelölésérQl májusban dönthet a KépviselQ-testület.
Az önkormányzat - ahogy az eddigiekben is - a jövQben is minden pályázati lehetQséggel
élni kíván, mely a város további fejlQdését, gyarapodását szolgálja.
Abony Város Önkormányzata

Korábbi fotó!

