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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

MEGVALÓSULT AZ ÓCSAI SZÉKESI UTCA ÉS DAMJANICH UTCA SZILÁRD BURKOLATTAL 
TÖRTÉNŐ FELÚJÍTÁSA 
 
 

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg, 142,5 millió forint 
támogatás segítségével.  
 
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 került sor. A beruházás fontos 
szempontja, hogy a Damjanich utca kapcsolatot teremt a településközpont és a gazdasági területek, valamint az 
itt található munkahelyek között. A beruházást indokolta, hogy az útszakasz különösen rossz állapotú volt, a 
kerékpárosok számára nagyon veszélyes. A projekt megvalósítása a járművek, kiemelve a kerékpárosok, 
biztonságosabb közlekedését teszi lehetővé, azáltal, hogy a megsüllyedt útpályaszélek kijavítása megtörtént és a 
kerékpárosoknak nem a töredezett burkolatszélen kell kerékpározni. A fentieken kívül a projekt megvalósításával 
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 csökken 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 javul.  
 
Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/47 
Támogató: Pénzügyminisztérium 
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Damjanich utca és Székesi utca 
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2019. év 03. hó 15. nap. 
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2020. év 06. hó 02. nap. 
További információ kérhető: Marozsi Tamás 
Telefonszám: 70/850-5196 
E-mail: muszak@ocsa.hu 

A projekt elsődleges célja az elöregedett aszfaltburkolat felújítása, valamint a meglévő 
gyalogjárdák korszerűsítése volt. 


