Sajtóközlemény
Befejeződött Pilisszentkereszt Község Önkormányzat belterületi utainak
korszerűsítése
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2017.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be
az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén című, PM_ONKORMUT_2016 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar
Állam finanszírozásával valósult meg, támogatója a Pénzügyinisztérium volt.
A támogatás forrását 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
biztosították.
A projekt megvalósítása során az önkormányzat a 69,65 millió forint vissza nem
térítendő támogatás segítségével a Rákóczi utcát, a Kossuth Lajos utcát és a 405 hrszú gyalogutat -Szommer kör- újította fel.
A Támogatási Szerződés száma:

PM_ONKORMUT_2016/42

A pozitív támogatói döntést 2017. június 28-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2017.
augusztus 14-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása után.
A fejlesztés célja a fent megnevezett utcák felújítása és korszerűsítése volt a településen,
melynek megvalósulása nagy jelentőséggel bír a település életében. A felújításra került
utak korábbi aszfalt burkolata elöregedett állapotban volt ezáltal erősen felújításra szorult.
Padkái már a megfelelő vízelvezetést sem biztosították, és a felületi megsüllyedések miatt
a padka felőli részeken az útfelület leszakadt, letöredezett.
A projekt keretében a Rákóczi utca 347 m hosszan, a Kossuth Lajos utca 221,94 m hosszan
a 405 hrsz-ú gyalogút pedig 37 m hosszan került felújításra.
A kivitelezést követően az utcák aszfaltburkolatának szélessége 3, illetve 4 méter lett. A
csapadékvíz úttestről való lefolyását az egyoldali esés biztosítja. Az útburkolat egyik szélén
süllyesztett szegély zárja le a burkolatot, amíg a völgy oldalon vízelvezető folyóka
támasztja meg a burkolat szélét. Az útpálya jobb oldalán 0,50 m széles burkolt padka
épült, a bal oldalon pedig vízelvezető folyóka szolgál padkaként. A könnyebb közlekedés
érdekében az útburkolat úgy került kialakításra és kivitelezésre, hogy a burkolt padka és
a folyóka egyaránt járható, amely segíti és megkönnyíti a járművek egymás mellett való
elhaladását a keskeny útpályán.
A fejlesztés eredményeképp a településkép javítása és a közlekedésben résztvevők
komfortérzetének növelése mellett a könnyebben karbantartható útfelületek által a közúti
közlekedésben résztvevők számára a közlekedésbiztonsági kockázatok is csökkennek. A
települési infrastruktúra fejlődésével pedig javul a község népességmegtartó és
népességvonzó ereje is.
A kivitelezést az DEPONÁTOR Kft. végezte.
A beruházás sikeres műszaki átadása 2018.12.17-én valósult meg.

