
   

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Kedvezményezett neve: Tápióság Község Önkormányzata 

Pályázati felhívás neve: Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- 

és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése 

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-41-7-17 

Támogatási összeg: 5 533 153 Ft 

A támogatás mértéke: 85% 

A projekt tartalmának bemutatása: 

Tápióság község frekventált környékén, az óvoda szomszédságában található 

közlekedési oktató park igen leromlott állapotban volt. Tekintettel arra, hogy mind a 

szülők, mind a pedagógusok, mind pedig a közlekedési hatóság nagy hangsúlyt fektet 

a gyermekek közlekedéssel kapcsolatos ismereteinek elsajátítására, így a pályázat 

nyújtotta lehetőségeket kihasználva Tápióság Község Önkormányzata felújította az 

oktató parkot ezáltal lehetővé téve, hogy a gyermekek a közlekedéssel kapcsolatos 

ismereteiket megfelelő körülmények között alkalmazhassák a gyakorlatban.  

A felújítás során a meglévő 500 m2 burkolat cseréje, valamint a forgalomtechnikai 

eszközök szakszerű elhelyezése valósult meg. A projekt részeként elsősorban a 

tönkrement betonozott nyomvonal elbontása, új alap készítése, két oldali szegély 

építése, valamint zökkenésmentes térkőburkolat kialakítása valósult meg. Az elkészült 

pályára forgalomtechnikai útburkolati jelek kerültek felfestésre (záróvonal, zebra, stb.), 

valamint 45 közlekedési tábla került telepítésre.  

A projekt célja elsősorban a legveszélyesebb, kerékpáros közlekedés szabályainak 

ismertetése, és elsajátítása, és gyakorlati alkalmazása volt. Mivel mind az óvodában, 

mind az iskolában rendszerességgel tartanak előadást a helyes közlekedés 

szabályairól a Nagykátai Rendőrkapitányság közlekedési osztályának előadói, a 

felújított KRESZ-park által teljessé vált a gyermekek szakszerű felkészítése a közúton 

történő közlekedésre.  

A park úgy került kialakításra, hogy a legáltalánosabb és leggyakrabban alkalmazandó 

közlekedési szabályokkal találkozzanak a gyerekek. Módjukban áll minden 

közlekedési táblával megismerkedni, így a projekt eredményeképpen egy magasfokú 

balesetmegelőzési program valósult meg.  

A fejlesztés során egy meglévő park került felújításra, tehát az adottságok biztosítottak 

voltak, a pálya eredeti nyomvonala érintetlen maradt. Mivel igen sok telepített fa veszi 

körbe a parkot, sajnos ezek gyökerei jelentős kárt okoztak a meglévő járdákban, 

pályákban, ezért ennek jövőbeni elkerülése végett a szint megemelésével került az új 

 



alapzat kialakításra. A felújított kresz park hozzávetőlegesen 20 éve használhatatlanul 

leromlott állapotban volt. Mindamellett, hogy az autósforgalom emelkedésével egyre 

nagyobb szükség van arra, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a biztonságos 

közlekedés alapjait, nem utolsósorban kitűnő szórakozási lehetőséget kínál mind a 

helyi, mind a térségi családoknak. Elmondható tehát, hogy az elkészült beruházás 

említésre méltó a település szintjén, viszont a témát tekintve alapvető feladatokat foglal 

magában. 

A pályázat megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok maximális betartása 

megtörtént. Ahogy a tervezői nyilatkozat is tartalmazza, minden felhasznált anyag, 

eszköz minősítési tanúsítvánnyal rendelkezik és az azbesztmentesítésre is gondot 

fordított az Önkormányzat. Tekintettel a projekt jellegére, jelentős környezeti 

szempontokat nem érintett a felújítás. 

A mérföldköveket tekintve, tekintettel a fejlesztéssel járó munka jellegére, és 

viszonylag rövid megvalósulásra, egy mérföldkő kerül meghatározásra, mely a 100%-

os készültségi fok elérését jelenti. 

A költségek úgy kerültek tervezésre, hogy legalább három árajánlat bekérésre került, 

ezek közül a legalacsonyabb árú ajánlat került elfogadásra. A fejlesztés megvalósítása 

során az elszámolható összköltség 100%-ában a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER 

HACS területén vagy Monor, Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozó került megbízásra a vállaltaknak megfelelően. 

Kivitelező (építési munkák): Laczkó Team Kft. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai 

     út 69.) 

Kivitelező (táblák):   Útdekor Kft. (2233 Ecser, Szent Antal u. 12.) 

Műszaki ellenőr:   Molnárfi és Társa Bt. - Molnárfi Csaba (1158  

     Budapest, Molnár V. u. 28/b.) 

 

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2019. március 22. 

 

Tápióság Község Önkormányzata 

 


