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PROJEKT TARTALMA
A projekt benyújtásának indoka:
Az úthálózat fejlesztésének szükségességét
adta, hogy az utak állapota nehezített időjárási körülmények

között járhatatlan, az úthálózattal közvetlenül 21 db gazdasági szereplő
(mezőgazdasági és egyéb vállalkozások,
egyéni vállalkozók, őstermelok, családi
gazdálkodók) nem tudták megközelíteni az
általuk művelt földterületeiket. A 027-es útról
közelíthető meg a helyi benzinkút, egy
gipsztárgyakat gyártó üzem, mezőgazdasági szárító, ide került
tervezésre további szárítótelep is. 7 db
vállalkozás üzemeltet telephelyet, amely a
027-es útról közelíthető meg. A többi,
029-es fejlesztendő utakhoz több őstermelő,
családi gazdálkodó, egyéni mezőgazdasági
vállalkozó által művelt mezőgazdasági
terület közelíthető meg, amelyek
összterülete: 35 ha 5196 m2. A nem
megfelelő, vagy nehezítetten
megközelíthető utak miatt a gazdák
nehezítetten tudják megközelíteni művelt
ingatlanjaikat, és művelésük, a termények
betakarítása, azok elszállítása is gyakran
nehézséget vagy késedelmet okoz, ha az
utak járhatatlanná váltak.
Projekt műszaki tartalma:
Molnári 027, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23 és 030 hrsz alatt meglévő helyi
önkormányzati tulajdonú földutak szilárd burkolattal való ellátása történt meg. Az utak
jellege: külterületi gazdasági út. A felújítással érintett útszakaszokon a
tervezés sebesség: 30 km/h, a forgalmi sáv: 3 m, a padka: 0,5 - 1 m, a
koronaszélesség: 4-5 m. A felújítással 2464,09 m földút került szilárd
burkolattal ellátásra. A fejlesztés során az út jobb oldalán 60 cm széles

monolit beton folyókák kerültek elhelyezésre. A pályaszerkezet: 7
cm aszfalt, 20 cm FZKA alapréteg, 20 cm homokos kavics. 4 db szilárd
burkolatú bejáró, és 1 db útlejáró került kivitelezésre. A utak vízelvezetését
a meglévő oldal és talpárkok helyreállításával, valamint
egy szakaszon monolit beton folyókák építésével került megoldásra. A
029/21 hrsz-ú földúton 50 m-en sárrázó burkolat került kiépítésre
azonosan pályaszerkezettel.
A projekt társadalmi és gazdasági haszna:
Az úthálózat kiemelkedő szerepe, hogy a mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők,
családi
gazdálkodók, valamint egyéb gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat a
közfoglalkoztatás keretén belül ezeken az utakon tudja megközelíteni az általuk művelt
területeket, gazdasági létesítményeiket. Az utak állapota, és az azon való megfelelő
közlekedés biztosítása fontos a gazdasági fejlődés szempontjából, mind a gazdálkodók,
mind az Önkormányzat, mind a térség egészére nézve, ezért fontos, hogy a művelt területek
és a gazdasági egységek jól megközelíthetők legyenek.
A projekt kivitelezésével fenti társadalmi és gazdasági érdekek megvalósítására kerültek.

