TÁJÉKOZTATÓ
PILIS VÁROS KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE PILISEN
I. SZAKASZ
ÉS
PILIS VÁROS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI PROJEKTJE A
RÁKÓCZI ÉS A KÁVAI ÚTON
A kerékpársáv végig a Rákóczi úton fog megvalósulni a meglévő út szélesítésével, mindkét oldalon, a hozzá tartozó
vízelvezetés kiépítése a Kávai úti óvodától indul és egészen a vasútállomásig tart. Bár a sikeres pályázatainkról a
döntéseket a tavalyi év folyamán megkaptuk, a támogatási szerződések aláírási folyamata a csapadékvíz elvezetés
megépítésére elhúzódott 2019. év decemberéig. A kivitelei terveket a téli hónapokban elkészítette a kivitelező
KÖTIVIÉP’B Kft., egyeztetve a Rákóczi út kezelését végző Magyar Közút Zrt -vel.
A beruházások egymásra épülve, több szakaszban valósulnak meg, először a csapadékvízelvezetés létesítményei
épülnek meg és csak azt követően tud a kerékpársáv aszfalt rétege elkészülni. A kivitelező ütemezése szerint május
25 -én kezdi a munkákat és az utolsó simításokkal 2021 nyarán szeretné befejezni.

Pilis - Csapadék csatornaépítés és kerékpársáv kivitelezése
Csapadékvíz elvezetés (közmű) építése és kerékpársáv előkészítése kötőrétegig
tervezett időpont:

kezdés

szakasz :

befejezés

Érintett mellékutcák

2020

Rákóczi út 45-85. (Vasút utca)

25.máj

Rákóczi út 34-85. (Vasút utca)

20.júl

Kávai út Penny Market - Kávai út 20.

17.júl Temető, Csalogány, Dárda, Vasút utcák
11.szept Rákóczi köz, Vattyai út, Vasút utca
06.nov Luther tér, Bercsényi út

14.szept
2021

Rákóczi út 43-07. (Kossuth Lajos út)
Rákóczi út 32-Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri
hivatal)

16.márc

07.máj Kármán, Bocskai, Vadász utcák
Mikes, Dózsa György,
02.júl Liliom, Kinizsi, Vásár utcák

10.máj

Pilis - Csapadék csatorna építés és kerékpársáv kivitelezése
Kopóréteg építése (aszfalt szőnyegezés)-teljes szakaszon
tervezett időpont:
szakasz :
Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri hivatal) Vasút utca

kezdés

befejezés

Megjegyzés

2021

05.júl

16.júl Teljes szakasz - 1100 fm-mindkét pálya

A projektek tartalmának bemutatása
Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2019. 01. 23-án megkötésre került a
vállalkozási szerződés, amely a csapadékvíz elvezetés vonatkozásában csak 2020. február 14 -én lépett hatályba.
Az azóta eltelt időszakban a kiviteli tervek elkészültek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárult a
munkakezdéshez. A kivitelezési munkálatokat mindkét projekt vonatkozásában a KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza
Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. végzi.

A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁVAL A MUNKAKEZDÉS 2020. MÁJUS 25. NAPJÁVAL
INDUL.
A Csapadékvíz elvezetés építése projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre Pilis
egyik központi részén a Rákóczi és a Kávai utcában, mivel a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat nem működik
megfelelően, így annak rekonstrukciója indokolt.
A Kávai út, Rákóczi úton meglévő földmedrű árkok, valamint zárt rendszerek helyezkednek el, amelyek több
esetben nem megfelelően vezetik a vizet, kontrásak, így nagyobb mennyiségű csapadék esésekor elöntéseket
okozhatnak. Ezeken az utakon, útszélesítést követően kerékpársáv kerül kijelölésre, amely megnöveli a burkolt
felületet és még inkább indokolttá válik a burkolt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
A fejlesztés következtében a Rákóczi úton nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz elvezető árok 969 m hosszan,
valamint zárt csapadékvíz elvezető csatorna 694 m hosszan kerül felújításra. A Kávai út esetében nyílt, burkolattal
ellátott csapadékvíz elvezető árok 264,50 m hosszan, zárt csapadékvíz elvezető csatorna pedig 195,50 m hosszan
kerül felújításra. A projekt keretében tehát összesen 2 123 m csapadékvíz elvezető csatorna felújítását tudja
megvalósítani Pilis Város Önkormányzata.

A Kerékpársáv építése projekt jelenleg megvalósuló szakaszában a Kossuth Lajos úttól délre eső, Rákóczi út
fejlesztése történik meg.
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.
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 kerékpársáv építése projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. Az önkormányzat, konzorciumi
partnere a közterület kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Megvalósítás
A Kivitelező szakaszokra bontva végzi a munkákat. Az első szakasz a csapadékvíz elvezetési munkákkal kezdődik
a legmélyebb ponttól, a Rákóczi út és a Rákóczi köz kereszteződésében. a munkák ütemének megfelelően tudja
majd a Kivitelező és az Önkormányzat tájékoztatni az érdeklődőket, a kivitelezés mentén közvetlenül érintett
lakókat, üzleteket.
Felvonuláskor a korábbi egyeztetéseknek és ütemtervnek megfelelően a Rákóczi köz környezetében kezdi a
Kivitelező a munkavégzést, a Vasútra vezető oldalon.
1. lépésben lehatárolja a munkaterületet, megtörténik a forgalomterelés táblázása. Az alul kivágott tervrészleten
látszik ennek módja-táblák típusai.
2. Várható munkaidő, az aktív effektív kivitelezésre szánt 7.00-17.00 általánosan- az ettől eltérő rendről külön
tájékoztatást adnak. Ez idő alatt lesz a legnagyobb ideiglenesen az útpályából kivont terület nagysága és ez idő
alatt a komolyabb anyagmozgatások/gépek mozgása során tárcsás forgalom irányítás biztosítja a folyamatos és
biztonságos közlekedést-közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően.
3. Munka időn kívüli időtartományban a kivitelezést végző gépek és munkások levonulnak a területről-rendezett
állapotot hagyva maguk után. Ekkor a munkaterület lehatárolás a korábban igénybe vett fél útpályáról a munka alá
vett oldal felé kitolódik. A korlátokat/szalagozást is kitelepítjük a padkák irányában. Ez több esetben azt
eredményezi szakasz függően, hogy nem lesz komolyabb szélességben terület az útpályából lehatárolva 17.00 óra
után, mivel a munka alá vont felbontott/részben visszaépített részek nagyobb mértékben kívül esnek a jelenlegi
útpályán. Munkavégzés után esti/éjszakai órákra, illetve korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokra villogó
sárga fényű szabványos útépítési lámpát kell telepítenünk a megfelelő láthatóságot biztosítva.
Az ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz kivonaton/mintán látható táblázásoknak, jelöléseknek megfelelően
lesz egy-egy szakasz lehatárolva. A munka előrehaladásával folyamatosan telepítésre kerülnek a táblák a
tájékoztatások az egyes szakaszokon.

A Rákóczi útra érkező mellékutcákat érintő átereszek megépítésénél 1-1 napra lesz akadályozva a mellékutcákba
való be- és kihajtás. Az érintett szakaszokról, a lezárás napjáról és idejéről a Kivitelező előzetesen tájékoztatást
küld.
A Kivitelező és az Önkormányzat, az érintett útszakaszon folyó munkálatokról, az esetleges forgalmirend
változásokról, és az egyéb, a projektet érintő közérdekű információkról a www.pilis.hu oldalon, a Rákóczi úti
hirdetőtáblán, valamint Pilis Város hivatalos Facebook oldalán fogja tájékoztatni a lakosságot.
A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági észrevételek közlésére, a felmerülő kérdések feltevésére a
kerekparut@pilis.hu és a csapadekviz@pilis.hu e-mail címeken, valamint személyesen, Pilis Város Polgármesteri
Hivatalában, ügyfélfogadási időben van lehetőség.
Kérjük szíves együttműködésüket, türelmüket a kivitelezés ideje alatt.
Pilis, 2020. május 21.
Hajnal Csilla
polgármester

