Sajtóközlemény
Kezdődik Abony város külterületi útjainak felújítása
2018/09/06
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai
központi költségvetési előirányzatból 119,61 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt az
„Abony külterületi útjainak fejlesztése és a karbantartáshoz szükséges munkagép beszerzése” című projekt
megvalósításához. A támogatás 90 %-os intenzitású.
Abony Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívásra. A
projekt a fizikai megvalósítás szakaszába lép, miután a közbeszerzési eljárás lezárását követően, a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társasággal 2018. szeptember 4-én
aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések.
Az utak fejlesztésére vonatkozó közel 100 millió Ft összegű európai uniós és hazai költségvetési támogatás
segítségével Abony város külterületén három külterületi dűlőút egyes szakaszai újulnak meg, összesen 4312
méter hosszúságban. Stabilizált, hatékonyan karbantartható, 4 méter szélességű útalapot, ill. ún. makadám
utat alakítanak ki a jelenlegi földút felújításával, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldásával. A
vállalkozási szerződések szerint két önálló területi pozíció szerint kerül sor a megvalósításra.
2019. április végéig a Belsőerdő-dűlő két szakaszának fejlesztése, összesen 1477 fm, a Temető-dűlő
felújítása 1057 fm, valamint a Táborhegy-dűlő három szakaszának rekonstrukciója, összesen 1778 fm
hosszúságban valósul meg. Abony Város Önkormányzata a belterület határát képező Szondi utca és a
Temető dűlő közötti 255 fm-es szakasz felújítását a fentiekben vázolt műszaki tartalommal, önerőből
végezteti el.
A munkaterület átadás-átvétel az önkormányzat részéről a kivitelezést végző cég számára 2018.
szeptember 6-án megtörtént. A vállalkozó az útfelújítási munkálatok megkezdése előtt a várható
forgalomkorlátozásokra tekintettel, az önkormányzattal egyeztetve forgalomtechnikai terveket készít.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházásnak köszönhetően, több mint 500 lakos
életkörülményeinek és munkába járásának, valamint 18 vállalkozás gazdasági feltételeinek javulása érhető
el.
A projekt keretében, közel 20 millió forint összértékben kerül sor a külterületi utak karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére, Kőröstetétlen Község Önkormányzatával való konzorciumi
megállapodás alapján. A támogatott projekt eredményeként Abony Város Önkormányzata egy erőgépet
(traktor) és egy munkagépet (gréder) szerez be. Kőröstetétlen Község Önkormányzata egy faaprító gépet
vásárol.
A projekt fizikai megvalósításának kezdete: 2018. szeptember 6.
A projekt várható befejezése: 2019. április 30.
A projektről bővebb információt a www.abony.hu oldalon olvashatnak.

