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1. Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti
kerékpárút építése.

A kiépítendő
kerékpárút
kül- és
belterületen
található,
összesen
1822 fm
hosszban. A
kerékpárút
külterületen
„B” hálózati
szereppel
bír. A
tervezett
külterületi
kétirányú
2x1
haladósávos
kerékpárút
használati
szélessége
1.0+0.25+1.0
= 2.25 m
alakítandó ki.
A burkolat
szélessége
2,6 méterrel
alakítandó ki,
mivel
mindkét
oldalon fel
kell festeni a
burkolat
szélét jelző
vonalat is. A
burkolat
szélét
követően
mindkét
oldalon 35-
35 cm padka
alakítandó ki.
A 4+446-
4+517 km
szelvények
között(

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. Első
negyedév

2022. Negyedik
negyedév



1+751-
1+822 )
elválasztás
nélküli közös
gyalog
kerékpárút
kerül
kialakításra
3,0 m
szélességű
burkolattal. A
burkolat két
oldalán 0.35-
0.35 m
padka kerül
kialakításra.
A kerékpárút
víztelenítése
a mellette
lévő úttal
közösen
történik. A
kerékpárút
az út
árkának
irányába lejt.
Az út
meglévő
vízelvezető
rendszerét
nem
változtatjuk
meg, de az
út melletti
meglévő
árok
profilozandó,
ahol nincs
meg ott újból
kialakítandó.
A csatlakozó
utak,
földutaknál a
kerékpárút
területének
széléig



szilárd
burkolattal
történik a
felvezetés
amit ki kell
építeni.
A tervezett
kerékpárút
két helyen
keresztez
vízelvezető
árkot, ahol
átereszek
kialakítása
szükséges.
A tervezett
kerékpáros
nyomvonal a
3+600 és
4+000
szelvények
között
Natura 2000
területet
érint, mely
esetében
külön
hatásbecslés
i tanulmány
készült.  A
tervezett
beruházás
során
keletkező
hulladékokat
a megfelelő
módon és
helyen kell
összegyűjten
i és
elszállítani.
A belterületi
szakaszon a
4+300-
4+350
szelvények



között az
útpadka
füvesítendő.
A
nyomvonalo
n fa
ültetendő.
A tervezési
terület
belterületen
található
szakaszán
jelenleg is
üzemel
közvilágítás.
A külterületi
szakaszon
nincs
közvilágítás
és a
főútvonal
átkeléséhez
közvilágítás
kiépítése
szükséges.
A tervezési
területen
található
közmű
szolgáltatókk
al a
szükséges
egyeztetések
et
elvégeztük,
előírásukat a
tervdokumen
táció
tartalmazza.
A
Forgalomtec
hnikai
helyszínrajzo
n
ábrázolásra
kerültek a



kihelyezendő
táblák, és a
felfestendő
burkolatjelek
is. Az
aszfaltozási
munkák
befejezése
után
fényvisszave
rős kivitelű
tartós
(thermoplasz
tik) felfestést
kell készíteni
0,12 m
szélességbe
n a
helyszínrajzn
ak megfelelő
helyeken.
Az Arany
János
utcához
tartozó
Árpád u.
átvezetésnél
ledes világító
„ okos „
prizmák
helyezendők
ki megfelelő
érzékelőkkel
és
elektromos
energia
táplálással.
A kerékpárút
kezdetén és
végén
kerékpárút
útbaigazító
tábla
helyezendő
ki terv
szerint,



illeetve a
dokumentáci
ó szerinti
KRESZ
táblák.
Újhartyán
belterületén
az Arany
János
utcához
csatlakozand
ó Árpád
utcában a
kerékpárút
átvezetés
előtt 1 db
forgalomcsill
apító küszöb
építendő be.
A templom
előtt téren a
kerékpárút
végszelvény
énél 1 db
kerékpártárol
ó
létesítendő.


