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A pályázat megvalósítása során a Széchenyi körút – Ady Endre körút – Bethlen Gábor körút
1000 méter hosszú szakaszának felújítása, fejlesztése történik meg. A burkolat-felújításon túl a
beruházás részét képezi az Ady Endre körút szélesítése, az Ady Endre körút – Dorogi utca –
Széchenyi körút kereszteződésében új kanyarodó sáv kiépítése, a Kossuth utca – Ady Endre
körút – Bethlen Gábor körút csomópontjában jelzőlámpás forgalomirányító rendszer
kialakítása, és az érintett útszakaszhoz tartozó járdák felújítása is.
Jelen projekt keretében a Széchenyi körút Petőfi utca és Dorogi utca közötti 185 méter hosszú
szakasza, és az Ady Endre körút 665 méter hosszú szakasza egységesen 7,00 méterre történő
burkolatszélesítéssel, valamint a Bethlen Gábor körút 150 méter hosszú szakasza kerül felújításra. A
felújításra, fejlesztésre kerülő 1000 méter hosszú útszakaszon a burkolatépítés mindkét oldalon kiemelt
szegéllyel történik a kapubejáróknál lesüllyesztve, illetve a Mártírok útja és a Kossuth utca közé eső
szakaszon, a szelvényezés szerinti bal oldalon a kiemelt szegély helyett K-szegély kerül beépítésre.
A csapadékvíz elvezetésről a meglévő zárt csapadékvíz-elvezető rendszerbe kötött új építésű víznyelők
gondoskodnak majd.
Az Ady Endre körút – Dorogi utca – Széchenyi körút kereszteződésében mind a négy lekerekítő ív
átépítésre kerül. Az Ady Endre körút felől a Dorogi utcára történő jobbra kanyarodást elősegítő új sáv
létesül.
A Kossuth utca – Ady Endre körút – Bethlen Gábor körút csomópontjában jelzőlámpás forgalomirányító
rendszer kerül kialakításra.
A Széchenyi körút és a Bethlen Gábor körút mindkét oldalán meglévő járda, valamint az Ady Endre
körúti szakaszon a szelvényezés szerinti jobb oldalon meglévő járda új aszfaltburkolatot kap.
Zöldterület fejlesztés keretében 75 db fa kiültetése és 4038 m2 terület füvesítése, valamint utcabútorok
beszerzése és elhelyezése valósul meg.
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