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Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása

Média Dátum Cím Kivonat Értékelés

Dunaharaszti Hírek 2010. augusztus 2010 évi útépítések Dunaharasztiban  július  közepétől  számos  helyen  találkozhatnak 
útlezárással a lakosok és a városba érkezők. Ennek oka, hogy közel 
egyidőben  zárultak  a  közbeszerzési  eljárások,  amelyek  uniós 
pályázatok  megvalósítására  lettek  kiírva.  A  nyár  közepén 
megindulhatott a Főút út burkolatának átalakítása a buszforduló és 
a Kisduna Panzió és Étterem közötti szakaszokon. A beruházással a 
Főút városias megjelenést kap, kiemelt szegéllyel lesz lehatárolva, 
szabványos járdák készülnek, a parkoló sáv, autóbusz megálló térkő 
burkolatot  kapnak,  és  megoldottá  válik  a  csapadékelvezetés  is. 
Szintén uniós társfinanszírozással, szintén a közelmúltban kezdődött 
meg  5  utca  szilárdburkolatának  kialakítása.  Így  új  felületet  kap 
többek között a Gyóni Géza, Wesselényi, Árpád, Báthory és Kazinczy 
utca.  Az  Önkormányzat  magára  vállalt  olyan  beruházásokat  is, 
melyeket teljes egészében saját erőből kíván finanszírozni,  vagyis 
folyamatban van a Domb és Vörösmarty utcák szilárd burkolatának 
kialakítása és vízelvezetésének megoldása is. A munkálatok sajnos 
megnehezítik  a  közlekedést,  zajjal,  porral,  kellemetlenségekkel 
járnak.  De  ezek  a  munkálatok  közösségünk  érdekeit  szolgálják. 
Növelik  városunk  értékét,  vonzerejét.  Az  építések  befejeztével  a 
városképet  is  jelentősen  javító  létesítmények  fognak 
rendelkezésünkre  állni!  Kérjük a lakosság és  a  közlekedők szíves 
türelmét a kivitelezési munkákkal kapcsolatban!
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Dunaharaszti Hírek 2010. augusztus Felhívás Fenti  cikkünkhöz  kapcsolódóan  a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki 
Irodája az alábbiakra szeretné felhívni a Tisztelt lakosság figyelmét: 
A  kivitelezési  munkák  folyamán  a  városban  megjelenhetnek 
magukat „útépítőknek” mondott kontárok, akik felajánlhatják, hogy 
olcsón  leaszfaltozzák  a  járdát  és  a  kapubehajtókat.  Az 
Önkormányzatnak  és  a  kivitelezőknek  természetesen semmi köze 
ezekhez a „vállalkozókhoz”, az elvégzett „munka” minőségét senki 
sem  tudja  ellenőrizni,  a  minőségi  kifogások  ügyében  nem  tud 
eljárni! Ezért kérjük, hogy az ilyen munkák megrendelését mindenki 
nagyon fontolja meg, mert felelősséget az ügyben senki sem fog 
vállalni.

negatív

http://dunaharaszti.h
u/hir

2010. augusztus 11. Nyitórendezvény  a 
Városháza Dísztermében

Megfelelő ütemben folynak az 
útépítések

2010  nyarán  nincs  uborkaszezon  Dunaharasztin:  több,  a  város 
életében  meghatározó  beruházás  munkálatai  folynak  jelenleg  is. 
Több  helyszínen  dolgoznak  az  építők  a  Fő  úton  és  környékén, 
megtörtént a Domb utca avatása, készen van a Gyóni Géza és a 
Wesselényi  utca  is.  Utóbbi  két  utca annak a sikeres  pályázatnak 
köszönhetően  készülhetett  el,  mellyel  ismét  európai  uniós 
pénzekhez jutott Dunaharaszti. Az ún. "5 utcás" pályázat részeként 
készül  el  heteken  belül  a  Báthory,  az  Árpád  és  a  Kazinczy  utca 
szilárd  burkolata  és  csapadékvíz-elvezetése  is.  A  Városháza 
Dísztermében  augusztus  10-én  tartott  rendezvényen  Daróczi  Pál 
alpolgármester elmondta, hogy a munka tervezett összköltsége 180 
millió forint, ebből 126 milliót nyert el a város a sikeres pályázatnak 
köszönhetően  az  Európai  Uniótól.  Az  utcák  szeptember  elejére 
elkészülnek, így a gödrös, kátyús, sáros utcaképek végleg a múlt 
részévé válnak.

pozitív

Dunaharaszti Hírek 2010. november Árpád  vezér,  Báthory, 
Gyóni  Géza,  Kazinczy  és 
Wesselényi…

Dunaharaszti  5  utcájának  szilárd  burkolattal  való  ellátása  és 
csapadékvíz elvezetésének kialakítása! Vagyis az Új Magyarországi 
Fejlesztési  terv  kereteiben  lezajlott  projekt,  mely  segítségével  az 
Önkormányzat  megvalósíthatta  Dunaharaszti  öt  összefüggő 
utcájának,  a  fent  említett  emberekről  elnevezett  utcáinak 
minőségjavítását.  A  fejlesztés  összköltsége:  183  millió  forint, 
melyhez az Unió 126 millió forinttal járult hozzá. A kikötése csupán 
annyi volt, az önkormányzat ezt kizárólag olyan települési kiszolgáló 
utakra költse, amelyek közvetlenül kapcsolódnak szilárd burkolattal 
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rendelkező  gyűjtőúthoz  vagy  magasabbrendű  úthoz  és  már 
rendelkeznek teljes körűen kiépített  közüzemi infrastruktúrával.  A 
kiválasztott  utcák  összesen  8947  m2  területen  1785  méter  új 
aszfalttal,  3881  méternyi  útszegéllyel  bővültek.  A  kivitelezési 
munkákat az Út-Ép-Ker 97 Kft. végezte.  A fejlesztés nem csupán az 
utcák  szilárd  burkolattal  való  ellátására  terjedtek  ki.  A  lakosok 
örömét szolgálja, hogy az Önkormányzat megszépítette az utcakép 
is, hisz a fent említett utcákban megtörtént a csapadékvíz elvezetők 
kialakítása is, a járdák rendbetétele és az utcák közterületén lévő 
régi  fák  megtartása  mellett  új  növényeket  is  telepítettek.  Az 
útburkolatok  ugyan már  2010.  szeptember  elején  elkészültek,  az 
utak a forgalomba helyezési eljárás lezárulását követően kerülnek 
átadásra, előre láthatóan egy hónapon belül.
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