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TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIKERES PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE AZ „ÖNKORMÁNYZATI 

TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS 

KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL PEST MEGYE TERÜLETÉN” CÍMŰ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA, AMELYNEK KERETÉBEN 54,79 MFT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGBEN RÉSZESÜLT. 

 

Projekt címe: Önkormányzati belterületi utak fejlesztése Taksony településen 

Projekt azonosító száma: PM_ONKORMUT_2016/58 

Projekt célja: a Petőfi S. u. 413 m hosszan történő felújítását tervezzük, belterületi utcáink közül ennek az állapota a 
legkritikusabb. Az átmenő forgalom jelentős, mert két gyűjtő utat köt össze, az óvoda, posta, vízmű épületeinek 
megközelítése ezen keresztül történik. Az utca felújítandó szakasza és az arra fűződő ingatlanok 4 hektárnyi területet 
tesznek ki, a közvetlenül ott élők száma: 98 fő.  Az útszakasz 2002 előtt épült, itatott makadám felülettel, csak lokális 
javítások történtek. Az útszakasz különösen rossz állapotú, a kerékpárosok számára nagyon veszélyes. A Dózsa Gy. 
u. teljes hosszából 300 m-es szakaszát érinti a felújítás. A helyi általános iskola megközelítése ezen az útszakaszon 
történik, az agglomeráció hatásaiból adódóan jelentős a forgalomnövekedés. Az iskola hátsó traktusa és 
tornacsarnoka innen közelíthető meg, és itt bonyolódik a gyerekek busszal történő szállítása is. Jelentős az 
aszfaltburkolat szélének töredezettsége. A csapadékvíz átfolyások számottevő eróziós károkat okoztak az útburkolat 
felületén. A felújítással érintett szakasz mentén fekvő 5,3 hektáron mintegy 55 fő él életvitelszerűen, de a 660 fős 
iskola egész napos tömegvonzása több száz autó elhaladását generálja. A jó minőségű aszfaltburkolat, a járda és a 
csapadékvíz elvezető rendszer összehasonlíthatatlan komfortérzetet nyújt a szigeten élők, nyaralók és kirándulók 
számára, megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a munkába járás és a közszolgáltatások elérésének körülményeit. A 
fejlesztett út teherbírása és kapacitása növekszik. A vízelvezetés megoldása az utak élettartamát növeli.  . 
 
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzatából 
Megvalósítás helye: 2335 Taksony Dózsa György és Petőfi Sándor utca 
Kivitelezést végző cég: Sziget-Szilárd Kft. 
A projekt kezdésének dátuma: 2017. december 20. 
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018. június 25. 
 
 
 
További információ kérhető: 
Kreisz László polgármester 
E-mail: polgarmester@taksony.hu 
Tel: +36-24/520-777 
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