TÁJÉKOZTATÓ
KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE PILISEN - I. SZAKASZ

Pilis Város Önkormányzata 2018.09.25-én sikeres pályázatot nyújtott be a
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén” című, PM_KEREKPARUT_2018 azonosító számú
felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg,
támogatója a Pénzügyminisztérium, lebonyolítója a Magyar Államkincstár.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból.
Az önkormányzat a 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás
segítségével, a Rákóczi Ferenc utca kerékpáros közlekedésének biztonságossá
tételét valósítja meg.

A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Pilis Város Önkormányzata
Projekt címe:
Kerékpáros létesítmény építése Pilisen - I. szakasz
A szerződött támogatás összege: 200.000.000.- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 92,2%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.26.
A Támogatási Szerződés száma: PM_KERKPARUT_2018/24
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. Az önkormányzat,
konzorciumi partnere a közterület kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lesz.

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2019. június 20-án küldte meg a Magyar
Államkincstár. A Támogatási Szerződés 2019. október 18-án lépett hatályba.
A projekt tartalmának bemutatása
Pilis Város Önkormányzatának döntése alapján, a város egyik legforgalmasabb részén a
4606-os számú közút mellett, mintegy 1400 méter hosszú kerékpáros létesítményt kíván
kiépíteni két szakaszra bontva. A teljes fejlesztéssel érintett utcák a Rákóczi út, a
Kossuth Lajos út (régi 4-es számú főút) egy szakasza, illetve a Kávai út, óvodáig tartó
szakasza.
A projekt jelenleg megvalósuló szakaszában a Kossuth Lajos úttól délre eső, Rákóczi út
fejlesztése történik meg.
Itt az egyik legnagyobb, kerékpáros forgalmat generáló célállomás, a Rákóczi út végén
található vasútállomás, ahol egy-egy átlagos hétköznap, közel 2000 kerékpáros fordul
meg.
A Rákóczi úton, az út jelenlegi állapotában a kerékpárosok a gépjárművekkel közösen
az 5,5-6,0 méter széles útburkolatot, illetve a gyalogjárdát használják közlekedésre. A
projekttől várt legnagyobb eredmény ennek a helyzetnek a megszűntetése, és a
közlekedés szabályozottá, szervezetté és biztonságossá tétele lesz.
A fejlesztés során, a meglévő útburkolat felújítását és útszélesítését követően, a burkolat
két oldalán kerül a kerékpársáv kijelölésre.
A kiszélesített útpálya mindkét oldalán a kerékpársáv szélessége 1,25 méter széles lesz.
A projekt részeként biztonságos kerékpáros átvezetések is kialakításra kerülnek.
Az épülő létesítmény több meglévő parkolót is érint. Ahol lehetőség van rá, megmarad
a merőleges parkoló, ahol nincs, ott a merőleges parkolókat párhuzamos parkolóvá
alakítják.
A fejlesztés, a területen található zöldfelület egy részének megszűntetése vagy
csökkentése nélkül nem valósítható meg, így az önkormányzat, a pályázatában 500 m2
területen történő füvesítést és 15 db földlabdás facsemete kiültetését is előirányozta.

A fejlesztés várható társadalmi-gazdasági hatásai
A projekt során megépülő kerékpárúttal, az érintett útszakasz kerékpáros közlekedésére
eddig jellemző hektikusság – járdán és közúton történő kerékpározás - szűnne meg,
teljesítve ezáltal a felhívás egyik fő célját, a helyi hivatásforgalmi célú kerékpárutak
fejlesztését.
A fejlesztés továbbá közvetett hatással lehet a település egyéb gazdasági fejlődést célzó
projektjeire is, hiszen folyamatban van Pilis Vállalkozói negyedének megépítése, mely
beruházás befejezését követően az esetlegesen betelepülő gazdasági szereplők mellett, a
Pilisre letelepedési szándékkal érkező lakosok számára is vonzóbbá válhat a város.
Megvalósítás
Az önkormányzat, a kivitelezési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárást
lefolytatta. Az eljárásra a legkedvezőbb ajánlat a KÖTIVIÉP Kft-től (5000 Szolnok, Gáz
út 1.) érkezett, így – a kivitelezési munkák elvégzésre - Pilis Város Önkormányzata
velük kötött vállalkozási szerződést, amely 2019.09.27-én hatályba lépett.
A kivitelezési munkálatok - a munkaterület kivitelező részére történő átadását követően
-, várhatóan 2020 májusában kezdődhetnek meg.
Az Önkormányzat, az érintett útszakaszon folyó munkálatokról, az esetleges
forgalmirend változásokról, és az egyéb, a projektet érintő közérdekű információkról a
www.pilis.hu oldalon, valamint Pilis Város hivatalos Facebook oldalán fogja
tájékoztatni a lakosságot.
A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági észrevételek közlésére, a felmerülő kérdések
feltevésére a kerekparut@pilis.hu e-mail címen, valamint személyesen, Pilis Város
Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási időben van lehetőség.
További információ kérhető:
Varga Erika - sajtóreferens
varga.erika@mailpartner.hu

