
                      Taksony Nagyközség Önkormányzata 

 
Kreisz László 

Taksony Nagyközség Polgármestere 

 

: H-2335 Taksony, Fő út 85. : +3624520781, Fax: +3624520770 

               

 

E-mail: polgarmester@taksony.hu Web: www.taksony.hu 

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

 

Örömmel számolhatunk be Önöknek arról, hogy a Révész utca út- és járdaépítési munkálatai 

hamarosan megkezdődnek. 

 

Engedjék meg, hogy a beruházás legfontosabb tudnivalóiról az alábbi levélben tájékoztassam 

Önöket. 

 

Az Önkormányzat által augusztus-szeptember hónapokban lefolytatott közbeszerzési eljárás 

érvényes és eredményes volt, az eljárás nyertese és a beruházás kivitelezője a Hidrográd Víz 

és Közműépítő Kft.  

A szerződés október 9-én aláírásra, a munkaterület október 12-én átadásra került.  

 

A kivitelezői szerződés nettó értéke 66 millió Ft, melyet az Önkormányzat saját 

költségvetéséből finanszíroz. A kivitelezés véghatárideje a munkaterület átadásától számított 

2 hónap, a beruházás megkezdésének napja: 2017. október 19. (előkészítő munkálatok) 

Az út- és járdaépítés a Sziget Étterem utáni első útkereszteződéstől, a meglévő aszfaltburkolat 

végétől indul. A beruházás eredményeképpen 4 méter széles szegélykővel ellátott úttest, az út 

északi oldalán futó 1,5 méter széles járda, csapadékvízgyűjtő rendszer, valamint 3 méter 

széles kapubejárók valósulnak meg. 

A kivitelezési időszak alatt az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket kérjük, 

egyúttal bízunk benne, hogy a régóta várt fejlesztéssel hozzájárulhatunk a településrészen 

élők életminőségének javulásához! 

A beruházás részletes és pontos ütemezését a kivitelező jelen levelemhez csatolt 

tájékoztatójában olvashatják. 

Taksony, 2017. október 16. 

Kreisz László  

polgármester 
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk a Révész utcában 2017. október 19. és 2017. 

december 12. közötti időtartamban útépítési munkálatokat végez. 

A kivitelezés ideje alatt a gépjárművel való közlekedés nagyrészt biztosított lesz, azonban 

kisebb fennakadásokra számítani lehet. A munkavégzés miatt a Révész utcában a 

gépjárműforgalom korlátozásával is számolni kell. 

A fenti időszakban a sziget megközelítése és az onnan való feljutás a Révész utca mellett 

kialakított ideiglenes úton, illetve a Dunaharaszti Paradicsom sziget felől lehetséges. A 

beruházás ideje alatt a gépjárműforgalmat tájékoztató táblák kihelyezésével segítjük. 

 

A révész utcai, illetve a sziget nyaraló utcai ingatlanok az aszfaltozás ideje alatt, várhatóan 2 

X 2 nap időtartamban nem lesznek megközelíthetőek gépjárművel. A pontos időpontról külön 

tájékoztatóban és a megfelelő felkészülési idő biztosításával informáljuk az érintetteket.  

A kivitelezési időszak alatt az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket kérjük. 

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak helyszíni képviselőnkhöz személyesen vagy a lenti 

elérhetőségen napközben 07 – 18 óra között. 

Helyi munkavezető:  

Lipovics István  

20-273-3009 

Taksony, 2017. október 16. 

Hidrográd Kft. 


