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Utak, járdák, kerékpárutak építése
Gárdony város területén 2006 - 2010. között
Az utak megnevezése után a teljes bekerülési költség, zárójelben az esetleges pályázati forrás vagy a lakossági hozzájárulás
szerepel. Az utak bekerülési költségét kerekítve, millió forintban adtuk meg. A leírást térképvázlat segíti.
Önkormányzatunk 4 éves programjának a legfontosabb része városunk útjainak felújítása volt. Településszerkezetünkre
alapvetően a 7-es útra merőlegesen bekötő gyűjtőúthálózat és a 7-es úttal párhuzamos lakó, üdülőút-hálózat jellemző.
Programunkban a főgyűjtő úthálózat rendbetétele kapott elsőbbséget.
I. A 7-es főútra merőleges főgyűjtő utak:
II. A 7-es úttal párhuzamos mentesítő út:
(2006-2010 között felújított utcák)
1. Meggyfasor (csatornaépítés utáni
15. II. u.
8,3 mFt
útjavítás)
16. Gárdonyi G. u.
5,3 mFt
2. Radnóti u.
15,5 mFt
17. Kossuth u.
25 mFt (12,5)
3. Tompa M. u.
15,7 mFt
18. József u.
19,1 mFt
4. Kemény Zs. u.
11,2 mFt
19. Márvány u.
8,2 mFt
5. Vörösmarty u.
54,5 mFt (20)
20. Széchenyi u.
13,6 mFt (6,8)
6. Ady E. u.
118,3 mFt (82,8)
7. Táncsics u.
16,9 mFt
Fontos gyűjtőútjaink közül kimaradt a
8. Semmelweis u.
12,7 mFt (0,6)
térképvázlaton hosszú, szaggatott vonallal
9. Móricz Zs. u.
3 mFt
ábrázolt gárdonyi Kisfaludy u. (21), a
10. Jókai u.
43,3 mFt (13,4)
Thököly u. (22), az agárdi Szabadka u. (23)
11. Alkotmány u.
143,6 mFt (100)
és Bethlen G. u. (24). Ezen utcák felújítása
12. Petőfi S. u.
8,9 mFt
2011-re maradt. Pontokkal a közlekedés szempontjából
13. Gesztenye sor
13 mFt
fontos útkapcsolatokat jelöltük.
14. Szövetkezetek útja
20 mFt (8)

III. Egyéb útberuházásaink: 31,8 millió forint önkormányzati költségvállalással a csatornaépítést követő teljes szélességű helyreállításként aszfaltburkolatot kapott Gárdonyfürdő I-II-III. utcája a Meggyfasor és Radnóti utcák között, valamint a 7-es útra merőleges Meggyfasor teljes hosszában (1), Dinnyés csatornaépítéskor meglévő összes utcája.
A továbbiakban felsorolásszerűen:
Gárdony
Fürj u. útalapépítés
Határ út javítása
György O. u. útalap
Tóparti hal nevű utcák javítása
Szemere B. u. kővásárlás
Deák F. u. bekötés
Bóné K. u. burkolt árok
Bercsényi u. Kossuth u. beköt.
Tóparti Fogas u.

0,8 mFt
0,3 mFt
0,2 mFt
6,5 mFt
0,1mFt
2,2 mFt
8,7 mFt
2,3 mFt
4,3 mFt

Agárd
Alkotmány u. padkanyesés
0,6 mFt
Szabadka u. déli szakasza
0,5 mFt
Termál lakókert előtti útalap
1,1 mFt
Ny-i üdülőterület belső
feltáró útja (25)
18,8 mFt
Gesztenye sor és Petőfi u.
egyirányúsítása
0,7 mFt
Bethlen G. u. Óvoda u. becsatlakozás
2 mFt
Strand u. Tél u. csomópont
0,4 mFt
Határ út fürdő és Jókai u. között (26) 5 mFt
Kinizsi u. (27)
5 mFt
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IV.Lakossági hozzájárulással épített, kisebb forgalmú lakóutak
Sürgető lakossági igényre önkormányzatunk 2007-ben döntést hozott, hogy 50 % lakossági hozzájárulás esetén aszfaltburkolattal felújítja az igénylők utcáit. 2008-ban a lakossági hozzájárulás mértékét, tekintettel a meghiúsult kezdeményezésekre 40 %-ra módosította. (A számok kerekítve, millió forintban)
50 % hozzájárulással, épített utak
Gárdony: IV. u. szakasz 1,2 (0,6), a X. u. szakasza 1,8 (0,9), a III. u. szakasza 1,2 (0,6) + 1,2 (0,6), Lotz K. u. 3,8
(1,9), Dobó köz 1,6 (0,8).
Agárd: Pajtás tér és Kinizsi u. része 3,4 (1,7).
40 % hozzájárulással épített utak
Gárdony: III. u. szak. 2,1 (0,9), Deák F. u. 5,4 (2,2), IV. u. szak. 3 (1,2), Gábor Á. u. 3,3 (1,3), X. u. szak. 2,3 (0,9).
Agárd: Mátyás K. u. nyugati szakasza 3,9 (1,5), Pacsirta u. 1,2 (0,5), Botond u. 3,1 (1,3), Tímár u. 2,2 (0,9 csökkentett
műszaki tartalommal), Topáz u. 2,6 (1).
V. Járdák, sétányok és kerékpárutak kialakítása
Itt kell megemlítenünk – bár nem önkormányzati pénzből készült, de jelentőségében meghatározó – az állami beruházásként létesült 7-es út forgalomcsillapítását szolgáló létesítményeket: 2007-ben járdák és kerékpárút épültek Agárd
városrészben 99 millió forint beruházási összeggel. Ugyanezen évben elkészült 4 db középszigetes gyalogátkelő 36 millió
forint értékben. 2009-ben egyesített járda és kerékpárút épült Gárdony és Velence között 52,7 millió forint bruttó költséggel.
A TÓ-COOP finanszírozásában térköveztük az Agárd Mikszáth K. utca bevásárlóközpontot 1,4 millió Ft értékben. Az
OTP, több helyi vállalkozó és önkormányzatunk finanszírozásában elkészült az OTP előtti járda és park (2,3 millió). Pályázati támogatással elkészült az Agárd-Dinnyés közötti kerékpárút 62,3 (53) millió forint és a Gárdony belvárosi rekonstrukció esztétikus megjelenésű térburkolata 31,9 (24,2) millió forint beruházási összeggel ill. támogatással.

Gárdony (járdák, térburkolatok, stb.)
Vasvári köz járda
0,5 mFt
Posta u. járda
2,2 mFt
Nemzedékek Háza előtt
parkoló
1,7 mFt
Térburkolati rácsok
0,1 mFt
Rezeda u. gyalogút
0,5 mFt
kat. templom mögötti járda
1 mFt
Gárdonyi G. u. járda
1,8 mFt
Jókai u. sétány térkövezése
2 mFt

Agárd (járdák, térburkolatok, stb.)
Sándor utcai gyalogos kivezetés
0,2 mFt
Géza u., Jókai u. határán útszegély 0,2 mFt
iskola melletti járda térkövezése
3 mFt

VI. Folyamatosan kátyúztuk egyre romló fekete burkolatú útjainkat
2006-ban 20; 2008-ban 8,9; 2009-ben 11,7; 2010-ben 9,5 millió forint bekerülési költséggel (ehhez megjegyezzük:
rendkívüli tél következtében többletfeladatok jelentkeztek, melyre pótfedezetet kell biztosítani).
Végezetül szólnunk kell városunkat is érintő EU-s nagy vasút-rekonstrukcióról, mely 2012. véghatáridővel településünket
gazdagítja Dinnyésen új vasúti megállóval, Agárdon új felvételi épülettel, korszerű aluljárókkal és szintbeli keresztezésekkel, burkolt vízelvezető árkokkal, felújított átereszekkel. Az állami beruházás jelentős koordináló, szervező, hatósági
többletfeladatot ad Polgármesteri Hivatalunknak.

