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SAJTÓ HÁTTÉRANYAG 

 

 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumként 

sikeresen pályázott a „Hegyeshalom belterületén az 1. sz. főutat tehermentesítő 

kerékpársáv létesítése” tárgyú projekt megvalósítására a Nyugat–dunántúli Operatív 

Program keretében. NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0004. sz. projekt ROP támogatásban részesült 

a Regionális Fejlesztési Alapból. 

 

Hegyeshalom belterületi szakaszán 2,233 km hosszban kerékpársáv került kialakításra, 

amelyhez a határ felőli szakaszon burkolatszélesítésre is szükség volt. A meglévő kerékpárút 

szakaszokhoz csatlakozó kerékpárút szakaszok is megépültek a település 2 végén.  

Buszmegállók is átépítésre kerültnek a szabványok szerint, emiatt közvilágítási oszlopok és 

hálózat kiváltására is szükség volt. A kapubehajtók is helyreállításra kerültnek, továbbá 

parkolók épültek. A kerékpársáv megvalósulását követően a kerékpárosok biztonságosan 

közlekedhetnek Győrtől az osztrák határig. Ezzel egy idáig hiányzó szakasza valósult meg 

annak a nyomvonalnak, amely csatlakozik a 6. sz. Eurovelo kerékpáros nyomvonalhoz is 

Mosonmagyaróvárnál. 

Nagyon sokan használják már a nem régiben KÖZOP támogatással megvalósult hegyeshalmi 

külterületi szakaszokat Levél és a határ irányába egyaránt. Az Önkormányzat célja volt, hogy 

belterületen is szabályozott, biztonságos körülmények között kerékpározhasson a lakosság és 

a turisták. Ebben partnerre találtunk a Magyar Közút Nzrt. szakembereinek személyében is. 

 

Az elnyert összes Európai Uniós támogatás bruttó: 75. 189.222 Ft. Az átlagos támogatás 

intenzitás 90 %. 

A projekt elszámolható összköltsége: bruttó 83.496.537 Ft. 

Nem elszámolható költségek: 33.004.761 Ft. 

A projekt teljes becsült költsége: bruttó 116.501.298 Ft. 

 

A Magyar Közút Nzrt. által megvalósítandó kerékpársáv és a kapcsolódó munkái 100 %-os 

támogatásban részesült bruttó 69.884.422 Ft értékben. 

 

A konzorciumvezető Önkormányzat a támogatható műszaki tartalomra és az előkészítési 

költségekre 38,97 %-os arányú, összesen bruttó 5.304.800 Ft támogatást nyert. Az 

Önkormányzat 10 % arányú pénzbeli saját forrást vállalt a projekt elszámolható költségeihez. 

Ezen kívül a pályázat keretében nem támogatható parkoló építések és kapubehajtó 

létesítések költségét az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza, hiszen a parkolás 
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lehetőségét biztosítani szükséges azokon a szakaszokon, ahol arra a műszaki előírások és 

szabványok lehetőséget teremtenek. Összes vállalt saját forrás: 41.312.076 Ft 

 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével az építési szerződés 2013. július. 19-én 

aláírásra került. A kivitelezés nettó költsége: 83.999 eFt. A kivitelező a győri székhelyű 

Glázer-Transz Kft. A kivitelezés határidőben befejeződött. 

 

2013. december. 13-án sor kerül a kerékpársáv ünnepélyes átadására. 

 

Köszönjük a lakosságnak a kivitelezés időszaka alatt tanúsított türelmét. 

 

A forgalmirend változások miatt kérjük a lakosság és a közlekedők fokozottabb figyelmét, 

valamint ne parkoljanak a járművezetők a kijelölt kerékpársávra. 

 

Balesetmentes közlekedést kívánok. 

 

Hegyeshalom, 2013. december. 09. 

 

     Tisztelettel: 

                                                                                                    Szőke László 

                                                                                                     polgármester 

 


