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A pályázat megvalósítása során a Széchenyi körút – Ady Endre körút – Bethlen Gábor
körút 1000 méter hosszú szakaszának felújítása, fejlesztése történt meg. A burkolatfelújításon túl a beruházás részét képezte az Ady Endre körút szélesítése, az Ady Endre
körút – Dorogi utca – Széchenyi körút keresztezıdésében új kanyarodó sáv kiépítése, a
Kossuth utca – Ady Endre körút – Bethlen Gábor körút csomópontjában jelzılámpás
forgalomirányító rendszer kialakítása, és az érintett útszakaszhoz tartozó járdák
felújítása is.

A Széchenyi körút 185 méteres szakaszán a meglévı rossz állapotú leállósáv teljes szélességében új
útalapot és aszfaltburkolatot kapott.
Az Ady Endre körúton, a burkolatszélesítésen túl, a buszöblök szabványosra történı átépítése is
megvalósult, a szelvényezés szerinti bal oldali öbölben lévı buszváró pavilon új, modern formájában
megújult.
A felújítási szakasz teljes hosszán új útpadka szegélyezi a burkolatot: többnyire kiemelt szegély,
kisebb szakaszon ún. K-szegély.
Október 31-én beüzemelésre került a Kossuth utca – Ady Endre körút – Bethlen Gábor körút
keresztezıdésében felállított fényjelzıs forgalomirányító készülék.
A csapadékvíz elvezetés a meglévı zárt csapadékvíz-elvezetı rendszerrel megoldott, a fejlesztés
során szükségessé váló új víznyelı aknák ebbe a rendszerbe vezetik be a csapadékvizet.
A Széchenyi körút és a Bethlen Gábor körút mindkét oldalán meglévı járda, valamint az Ady Endre
körúti szakaszon a szelvényezés szerinti jobb oldalon meglévı járda egységesen 2,00 méter
szélességben, új aszfaltburkolattal került megépítésre.
Az építési munkálatok miatt szükségessé váló fakivágások pótlására 75 db mezei juhar facsemete
került kiültetésre, továbbá a munkaterület újrafüvesítése is megtörtént.
A buszváró pavilonon túl 10 db padot, 10 db szemétgyőjtıt és 12 db kétállásos kerékpár-támaszt
helyeztünk el az érintett közterületen.
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