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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt projekt fő célja a város 
belterületi útjainak felújítását célzó integrált területi program keretében a Budai Nagy Antal út Kandó 
Kálmán tér - Volán telep közötti 2x1 forgalmi sáv kialakítású szakaszának fejlesztése és felújítása. 
 
A felújítandó útszakaszok műszaki állapota mára leromlott, illetve azok számos szempontból nem 
felelnek meg a 21. század közlekedésbiztonsági igényeinek. A felújítás amellett, hogy a vállalkozások 
és a munkavállalók számára javítja a város gazdasági területeinek megközelíthetőségét, biztosítja a 
fenntartható közlekedési módok - különös tekintettel a gyengébb közlekedők érdekeinek érvényesülését 
is. 
 
A projektben az érintett belterületi utak, csomópontok felújítása, korszerűsítése mellett megújul az 
infrastruktúra. Járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés, forgalomtechnikai és közlekedés 
biztonsági fejlesztések valósulnak meg, valamint megújul a közvilágítás. Az útfelújítás mellett a projekt 
része a szükséges zöldterület-építési, átalakítási munkák elvégzése is.  
 
A város önkormányzatának a törvényekben meghatározott feladata a településüzemeltetés biztosítása, 
melynek része a helyi közutak kialakítása és fenntartása. A Budai Nagy Antal út Kandó Kálmán tér - 
Volán telep közötti szakaszának tervezett felújítása és fejlesztése egyészt e feladat ellátását biztosító, 
másrészt az önkormányzat helyi gazdaságszervezési feladatait támogató, helyi igényeken alapuló 
beruházás, amely a város polgárainak és vállalkozásainak gazdasági, mobilitási érdekeit szolgálja. 
   
A „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” megnevezésű, TOP-6.1.5-16-
DU1-2018-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2019.01.01 és 2021 
12.31. között valósul meg. 
 
További információ kérhető: 
 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@v41.hu 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a dunaújvárosi utak felújítását célzó program 
részeként a Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztését tervezi. Az Önkormányzat a város 
gazdasági területeinek megközelítését segítő, összesen 600 m útszakasz felújítására 231,00 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés című felhívásán. A „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
Dunaújvárosban” megnevezésű, TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 


