Projekt azonosító száma: KMOP 2.1.2.
Projekt megnevezése: Kerékpárút építése Monoron a Kistói úton
Alapadatok
Pályázó neve: Monor Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Kerékpárút építése Monoron a Kistói úton
OP név: KMOP
Pályázat neve: 2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése
Beruházás helye (régió): Közép-Magyarország
Beruházás helye (megye): Pest
Beruházás helye (helység): Monor
Megítélt összeg: 67 034 400 .- HUF
Támogatás aránya: 80 %
Támogatási döntés dátuma: 2008.02.26
Támogatás pontszáma: 53
Szerződés adatok
Szerződés hatályba
2008-05-23
lépésének dátuma:
A kerékpárút Monor település belterületén, a 46102 j. út (Kistói út)
Kossuth Lajos u. - Szélmalom u. közötti szakaszán épül, ami
kapcsolódik egy kerékpárúttal rendelkező közúti aluljáróhoz és
Projekt rövid
csatlakozik a Kossuth Lajos utcán haladó építés alatt álló
összefoglalása:
kerékpárúthoz. Ezen projekt megvalósításával, kapcsolódva a már
megépült, illetve építés alatt álló szakaszokhoz elérhető a város
főútvonalain a biztonságos, balesetmentes, kerékpárúton történő
közlekedés feltételeinek biztosítása.
Projekt
megvalósításának
2009-04-01
tervezett kezdete:
Projekt megvalósítás
tervezett befejezése: 2010-04-19
Projekt tényleges
2009-03-25
kezdete:
Projekt tényleges
2010-12-03
befejezése:
Projektvégrehajtás adatai
Jelentés
sorszáma:
Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:
Benyújtás

1
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)
2010-05-17

dátuma:
Jelentéstételi
időszak:
Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Időszak
eredményei:

2008-05-23 - 2010-03-31
Elfogad
A projekt során megépült 1280 fm kerékpárút, 2383 fm útszegély, kihelyezésre
került 44 db közúti jelzőtábla, elkészült 1162 fm csapadékcsatorna és 741 fm
folyóka. A projekt eredményeként jelentősen javult Monor báros területén a
kerékpárosok közlekedésbiztonsága, ezzel együtt a közlekedési morál. A
csapadékvíz elvezetésének megoldása jelentős változást jelentett az épített
környezet fenntartásában. A kerékpárút megépítésével tehermentesült a közút, a
járműforgalom akadályoztatás
nélkül haladhat át, megnőtt az
átbocsátóképessége a közútnak, javult tehát a közút szolgáltatási színvonala. A
projekt megvalósításával teljes körűvé vált a város főútvonalain a kerékpárúton
történő biztonságos, balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása, a város
intézményeinek minden irányból való kerékpáron történő megközelíthetősége:

Kifizetés adatok

Szerződött összeg:

67 034 400 Ft

Kifizetett előleg összesen:

0 Ft

Számla alapú kifizetés összesen: 67 034 400 Ft
Utolsó kifizetés dátuma:

2010.12.03

