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2010-2014 között tett intézkedések

Partfalveszély elhárítás miatt 2010-től 236 101 453 Ft értékű beruházás valósult meg a 
Történelmi Avason. 

Latabár-sor (Bormúzeum előtti) útleszakadás helyreállítása (2010)
Vis maior pályázatból elnyert támogatás 14,35 mFt, helyreállítási költség ~25 mFt.

Nagy-avas 400. sz. pince előtti útleszakadás helyreállítása (2011)
Elnyert támogatás 17,5 mFt, helyreállítási költség 32,5 mFt.

Nagy-avas Középső-sor 628-629. sz. pincék közötti áteresz- és útleszakadás helyreállítása 
(2012)
Elnyert támogatás 12,81 mFt, helyreállítási költség ~21,6 Ft.

Kis-avas II. sor úthelyreállítás (2013)
Elnyert támogatás 21,139 mFt, helyreállítási költség 23,838 mFt.

Kis-avas Győri-sor  (2014) 
Vis maior pályázat 31,869 mFt-os kivitelezési költségéből 24,493 mFt támogatást nyert.

A Kis-Avas II. sor út -és partfalhelyreállítás (2014) 
Vis maior pályázat a 101 340 793 Ft-os kivitelezési költségéből 57 246 000 Ft támogatást nyert.
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2010-2014 között tett intézkedések

Útfelújítások 31,9 M Ft értékben, összesen 5428 m2 felületen történetek 2014-ben

Zöldterületi munkák: gyomosító, a kilátást akadályozó és veszélyes fák kivágása, 270 
db (2012-től)

Hulladékgyűjtők, padok javítását, pótlását, a falfirkák eltávolítását folyamatosan 
végezzük.

Közvilágítás: 28 db LED-es közvilágítási lámpatest felszerelése, 5 db faoszlop és 2 db 
fém-fa kandeláber kihelyezése a szükséges kábelek lefektetésével 2014-ben 19 millió  
Ft értékben.

Kiemelem a civil szervezetek közreműködését:
Növényültetés, padok felújítása, programok szervezése (pl. Észak-Keleti Átjáró 
Egyesület, Ökológiai Intézet Alapítvány, Avasi Borút Egyesület, Dialóg Egyesület).
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Megvalósult és tervezett fejlesztések 2015-ben

Sarj-cserje és bozótirtás történt 2418 m2-en, továbbá 94 db fa kivágása 2015-ben, melynek 
költsége ~15 millió Ft

15 db csapadékelvezetőt tisztítottunk ki az idén.

Járda, út, lépcső és korlátjavítás 2015-ben (közel 20 millió Ft várható költség):
Járda és lépcsőjavítás: 600m2
Korlátjavítás, festés: 290 m
Bazalt burkolat javítása: 712m2
Aszfaltozás, kátyúzás: 315 m2

Közvilágítás fejlesztés (2015. évi terv): 30 db LED világítású díszkandeláber kihelyezése, 
földkábelezése, melynek várható költsége 70 millió Ft.

Avasi templom díszmegvilágítása – tervezett költség 20 millió Ft.

Közbiztonság fejlesztése a panoráma útra vonatkozóan:
2014-ig 3 db térfigyelő kamerát szereltünk fel.
Az idén 2 db segélyhívó telepítésétés 4 db kamera telepítését tervezzük
Költségbecslés: 2,5 millió Ft/db
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Az Avasi pincegazdák Együttélési Kódexe

„Már Miénk az Avas”
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