
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Kisnémedi, Petőfi Sándor és a Szabadság utcák szélesítése, aszfaltburkolatának felújítása 
  
 
PM_ONKORMUT_2016/27 kódszámú „Kisnémedi, Petőfi Sándor és a Szabadság utcák 
szélesítése, aszfaltburkolatának felújítása” című pályázat 94 977 832 Ft támogatást nyert. 
 

A pályázati adatok: 
 

Pályázat kódszáma: PM_ONKORMUT_2016/27 
A projekt címe: Kisnémedi, Petőfi Sándor és a Szabadság utcák szélesítése, 
aszfaltburkolatának felújítása  
Projekt helyszín: Kisnémedi, Petőfi Sándor (hrsz:227) és a Szabadság utca (hrsz:141) 
Projekt összköltség: 94 977 832 Ft. 
Pályázat benyújtásának dátuma: 2017.01.20 
 

 
Projekt rövid összefoglalója: 

 
Kisnémedi Község Önkormányzata 94,97 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a  PM_ONKORMUT_2016  kódjelű,  a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kiírt  Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi 
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból c. pályázaton.  A 
projekt keretében Kisnémedin a Petőfi Sándor és a Szabadság utcák szélesítése és 
aszfaltburkolatának felújítása történik meg várhatóan 2018 június végéig.  
 



 
 

Településközponti, régóta lakott területen lévő utcák, az ott lakók száma 300 fő, mivel a 
Petőfi utca fut ki a Kossuth utcára ezért gyűjtő út funkcióját látja el. 
A pályázott útszakasz a település megalakulása óta földút, kb. 60 éve szórtköves út, kb. 30 
éve aszfalt. A nem megfelelő alapozás hiányában gyenge, repedezett aszfaltburkolat rossz 
műszaki állapotban van. A projekt során 1096 m útszakasz, 789 m járdaszakasz 290 m 
vízelvezető árok kerül felújításra.  
A fejlesztéssel érintett útszegélyek hossza 2053 m, a megvalósult zöldsáv felülete 1680 m2 
valamint 18 fa telepítése is része a pályázatnak.  
A burkolatfelújítás során új járdarész jön létre a Petőfi utcai részben kb. 400 m hosszban, a 
másik oldalon a már meglévő járda felújítása fog megtörténni, amely akadálymentesített 
lesz, hogy a mozgáskorlátozottak és a kismamák is akadálytalanul használni tudják. 
Fekvőrendőr fektetését is tervezzük a Petőfi utca végén, illetve a projekt részeként a 
templom térem padok és kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre.  
A munkálatokra 2017. szeptember és 2018.  júniusa között kerül sor.  A kivitelezést a  
Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. végzi, a vonatkozó előírások az 
engedélyes tervek, illetve a műszaki ellenőr útmutatása alapján. 
 
 
 

 
 

 
 

A pályázó adatai: 
 



Pályázó neve: Kisnémedi Község Önkormányzata 
Pályázó székhely címe: 2165 Kisnémedi, Fő út 5. 
Pályázó hivatalos képviselője: Edelman György polgármester 
Képviselő telefonszáma: 06-27/566-000 
Képviselő e-mail címe: gyorgy.edelman@kisnemedi.hu 
Kapcsolattartó neve: Hegyi Ágnes, jegyző 
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-27/566-008 
Kapcsolattartó e-mail címe: jegyzo@kisnemedi.hu 
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