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TÁJÉKOZTATÓ 

II. ütem 

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Tata város döntésének megfelelően folytatódik a Gesztenye 

fasorban, a Vasút utcában és környékén a csapadék csatorna építése.  

A kivitelezést a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként társaságunk végzi. 

 

II. ütem (Gesztenye fasori kivitelezés - Zrínyi utca és Zsigmond utca között) 

Tervezett kivitelezési időszak: 2022.09.20.-2022.10.31. 

 

Az érintett ütemben az alábbi rajznak megfelelőn változik a forgalmi rend. A folyamatos 

közlekedésbiztosítás érdekében jelentős területen parkolási (megállási) tilalom lép életbe a 

kivitelezési időszakra.  

A kivitelezéssel érintett szakasz a gépjármű forgalom elől elzárásra kerül!  

A kivitelezési időszakban a napi munkavégzési időszakon (6.30-16.30) kívül gépjárművel 

ingatlanjaikat - fokozott óvatossággal- kizárólag a 30; 28; 26; 24; 22; 20 számú „elzárt” tömbök 

lakói közelíthetik meg zsákutca jelleggel (a Zrínyi utca irányából). Kérem, ha tehetik, akkor ezen 

időszakban is elsősorban a Szent István utca oldali tömbök között parkoljanak. Az „elzárt” tömbök 

gyalogos megközelítése kijelölt útvonalon biztosítva lesz. Felhívom a lakók figyelmét, hogy a napi 

munkavégzési időszakban (6.30-16.30) a munkagépek helyigénye miatt csak a mentő, rendőr és 

tűzoltó számára tudja kivitelező a szükséges közlekedést (bejutást) biztosítani!  

A II. ütem kivitelezése során GÁZ kiváltásra is sor kerül, a kiváltást a szolgáltató végzi, mely az 

ellátásban kisebb időszaki fennakadásokat okoz, ezek időpontja jelenleg még nem ismert. 
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A forgalmi rendváltozás a buszközlekedés áthelyezését is érinti. A kivitelezési időszakban a 2. 

számú buszjárat a Mikovényi úti és Gesztenye fasori buszmegállókat nem érinti (nem áll meg), 

helyette a Bacsó Béla úton lesz fel és leszállási lehetőség a körzetben.  

A 2. számú busz közlekedési útvonala megváltozik az érintett kivitelezési időszakban a járat az Új út 

– Bezerédi út – Bacsó Béla út útvonalon közelíti meg a Vasútállomást, majd visszafele is hasonló 

útvonalon (Bacsó Béla út – Bezerédi út – Új út) halad. 

 

 
 

 

Kivitelezést végző cég, illetve építésvezetői elérhetőség: 

Kivitelező cég:  TÁMÉP Kft. 

Székhely:  2890 Tata, Barina u. 9. 

Építésvezető:  Király István 

Elérhetőség:  +36-30-4370505 

 

         Páli Gábor 

         TÁMÉP Kft 

         ügyvezető 

 


