PROJEKT CÍME: ÖNKORMÁNYZATI BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE PÁND TELEPÜLÉSEN
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: PM_ONKORMUT_2016/96
Pánd Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest Megye területén” című pályázati felhívásra, melynek keretében 49,91
MFT támogatási összegben részesült.
Projekt célja: Az érintett útszakaszok kora minden utca esetében eléri a 20 évet. Az útépítés
eredményeként rendezésre került a vízelvezetés, nőtt a kiépített zöldfelület aránya, az út teherbírása
megnövekedett és a gyalogos forgalom körülményei is javultak.
Bartók Béla utca: Viszonylag nagyobb forgalmú utca a település É-i határán, az érintett lakosságszám 300
fő. Deák Ferenc utca: Nagy forgalmú utca a település É-i részén, az érintett lakosságszám 350 fő.
A projekt jelentősen javítja a helyi lakosok munkába járási körülményeit, elősegíti a munkahelyek és
közszolgáltatások jobb elérését, közvetlenül javítja a gazdálkodó szervezetek működési feltételeit.
A projekt társadalmi hasznossága biztosított azáltal, hogy 650 fő számára a rendezettebb utcakép és a
javított úthálózat jobb életkörülményeket biztosít és ezzel együtt a gazdasági hasznosság is kimutatható,
mert az ingatlanok értéke felértékelődik a felújított úthálózatnak köszönhetően.
A projekt hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a balesetmentes közlekedés elősegítéséhez, mert a
jelenlegi kátyúkat megszüntette. A fejlesztendő utcák kifejezetten magas forgalommal bírnak, mert a Bartók
Béla utca, a Deák Ferenc utca közvetlenül kapcsolódik a település Fő útjához, amelyen több közintézmény,
üzletek és vendéglátó egységek találhatóak. A lakosság közel egyharmada ezeken az utcákon közelíti meg
munkahelyét illetve Pánd intézményeit. Az utcák szélessége nem enged meg járdaépítést, de a megépült
útszakaszokon a gyalogosok a korábbi lehetőségeikhez képest sokkal biztonságosabban közlekedhetnek.
Bartók Béla utca mint a fejlesztéssel érintett egyik szakasz 375 m hosszú és 3,5 m széles, a területe 1312,5
nm, 300 m vízelvezetés, 750 nm zöldsáv rendezése valósul meg és 25 db fa kerül elültetésre.
Deák Ferenc utca mint a fejlesztéssel érintett másik szakasz 420 m hosszú és 3,5 m széles, a területe 1470
nm. 400 m vízelvezetés, 840 nm zöldsáv rendezése valósul meg és 28 db fa kerül elültetésre.
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei
fejlesztések előirányzatból
Megvalósítás helye: 2214 Pánd Bartók Béla utca és Deák Ferenc utca
Kivitelezést végző cég: INOX-THERM KFT.
Projekt kezdésének dátuma: 2017.10.13
Projekt befejezésének dátuma: 2017.11.22.
A támogatás összege: 49,91 MFT
A Projekt összköltsége: 52,54 MFT

