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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, PAKS-DUNAKÖMLŐD KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT
KIALAKÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT
Sikerrel pályázott Paks város Önkormányzata az új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív
Programban, így 100 százalékos támogatási forrásból alakíthat ki kerékpárutat Paks és Dunakömlőd
között. A szerződött támogatás összege 540.000.000 forint.

Sok éves probléma Pakson, hogy a település központi belterülete és Dunakömlőd városrész között nincs
kerékpárosbarát kapcsolat. A meglévő útvonalakon nem lehet biztonságosan, kényelmesen, a legkevesebb
megállással és a legrövidebb úton kerékpározni. Paks városa elkötelezett a kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása érdekében, ezért pályázati támogatást keresett egy a várost és a településrészt
összekötő kerékpárút megépítésére. A Dél-Dunántúli Operatív Program TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012
számú pályázatán 540 millió forint támogatást nyert Paks a létesítmény megvalósítására 2017-ben.
A projekt első szakasza 2018.05.31-én lezárult. Az első ütemben lefolytatták a közúti biztonsági auditot és a
beavatkozási területre vonatkozóan elkészült a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT). Ehhez kapcsolódóan
2017. október 12-én lezajlott a tervzsűrizés, amelyről szóló elfogadó nyilatkozat 2017. október 16-án
megérkezett a paksi önkormányzathoz, a Közreműködő szervezet felé 2017.október 10-én. A tervezést
végző cég kiválasztása után elkészült az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció is.
Az engedélyezési tervek a 2570 m hosszú kerékpárútra és kapcsolódó létesítmények építésére készültek. A
kapcsolódó létesítmények között a 42. sz. Pusztaszabolcs-Paks vasútvonal 721+65,8 szelvényében
labirintkorlátos gyalogos átjáró kiépítését és az építés ideje alatti ideiglenes forgalomszabályozást
feltételekkel jóváhagyta a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztálya.
2018. június 18-án megérkezett a városházára a nem jogerős építései engedély, így a kivitelei tervek
véglegesítése után elindulhat a közbeszerzési eljárás a projektben. A pályázati eljárásrendnek megfelelően
a kivitelezést megelőző közbeszerzés ajánlattételi dokumentációját előzetes minőségbiztosításra kell
küldeni. Ezt követően indítható el a közbeszerzés várhatóan augusztus elején, az eljárás szeptember végén
lezárul. Október elején megtörténhet a munkaterület átadása és indulhat a kerékpárút építése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.15.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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