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A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg, 142,5 millió forint 
támogatás segítségével.  
 
A projekt eredményeként rendezésre kerül a vízelvezetés, nő a kiépített zöldfelület aránya, az út teherbírása 
megnövekedik és a gyalogos forgalom körülményei is javulnak. A fentiek elérése érdekében, a projekt keretében 
a Székesi út (Vasút és Halászi Károly utca közötti szakasz) valamint a Damjanich utca burkolat felújítási és járda 
szilárd burkolattal történő teljes körű felújítására kerül sor. A beruházást indokolja, hogy az évek alatt felgyűlt 
kátyúk javításai, közmű házi bekötések és nyomvonalas közműfektetések felületei nem karbantarthatóak 
gazdaságosan és a burkolat teherbírását gyengítik. A projekt megvalósításának fontos szempontja, hogy a 
Damjanich utca kapcsolatot teremt a településközpont és a gazdasági területek, valamint az itt található 
munkahelyek között. Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési 
eszközök gyorsabb elérhetősége, a település népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és 
társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a 
településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta 
környezetterhelés. A jó minőségű aszfaltburkolat, a járda és a csapadékvíz elvezető rendszer 
összehasonlíthatatlan komfortérzetet nyújt a városban élők, és kirándulók számára, megkönnyíti és 
biztonságosabbá teszi a munkába járás és a közszolgáltatások elérésének körülményeit. A fejlesztett út 
teherbírása és kapacitása növekszik. A vízelvezetés megoldása az utak élettartamát növeli. Ökológiai nyeresége a 
lakóterületeken keletkező zaj, por- és rezgésterhelés csökkenése, ezáltal a projekt mikrokörnyezetének és a 
város általános környezeti állapotának javulása. A közlekedési elemek fejlesztésével a közlekedésbiztonság 
javulni fog, de a forgalomtechnikai beavatkozásokon túl lakossági szemléletformálás, a közlekedési ismeretek 
gyarapítása is megtörténik. A lakosság számára könnyebben elérhetővé válik a távolsági busz megállóhelyei és a 
vasútállomás, így munkába járás körülményei fejlődnek. Ez vonzó lehet új kezdő vállalkozások számára. Ennek 
következtében a területen élők könnyebben hozzájuthatnak különböző szolgáltatásokhoz így életminőségük 
emelkedik. A fejlesztés során többletérték keletkezik (megújított járda, vízelvezetés, nagyobb teherbírás, 
nagyobb lehetséges kapacitás). 
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A projekt elsődleges célja az elöregedett aszfaltburkolat felújítása, valamint a meglévő 
gyalogjárdák korszerűsítése. 


