módon, hogy a különbözı helyeken a
természetjárás különbözı változatait tesszük
vonzóvá és élményszerővé a térségbe érkezık
és az itt élık számára. Egynapos kiránduló
utak, erdei sétautak, városi természetjáró
ösvények, tematikus útvonalak, tanösvények és
kincskeresı ösvények alkotják a hálózatot,
melyet egységesen, Föld Szíve Pilisi Zöldútként
kommunikálunk, utalva Dobogókıre.
A pályázat megvalósítása:

Pilisi Zöldút

Dobogókın a gerinc-sétány felújítása és
bıvítése, kilátó kövezése.
Kivitelezı (ajánlatkérés útján 5 ajánlatból):
Krupp és Társa Kft.
Szerzıdéskötés bruttó értéke: 6.463.069 Ft
Kivitelezés idıtartama:
2009.07.15.–2009.09.30.

természetjáró és tematikus túrautak
újszerő megközelítésben
A projekt az Európai Unió támogatásával,
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Társfinanszírozásával valósult meg.

KMOP-3.1.1/A-09-2008-0006
Kedvezményezett neve:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Együttmőködı konzorciumi partnerek:
Kistérségi Társulás (DPÖTKT), Pilisi Parkerdı
Zrt., Magyar Turista Egyesület, Dunakanyar
Erdei Iskola Egyesület, Együtt Szentlászlóért
Egyesület
Elnyert támogatás összege: 45.078.719 Ft
Pilisszentkereszti projektrészre jutó
támogatás összege: 15.312.244 Ft
Teljes elszámolható költség: 53.546.800 Ft
Pilisszentkereszti projektrész
elszámolható költsége: 18.188.664 Ft
Támogatás intenzitása: 84,19%
Projekt idıtartama:
2008.04.17. – 2010.12.31.
Elızmények:
Az Önkormányzat még 2008-ban pályázott
konzorciumi partnereivel együtt a projekt
megvalósítására.
A
konzorciumi
mőködés
szabályozatlansága miatt azonban csak 2009
májusára sikerült olyan Támogatási Szerzıdést
kötni,
melynek
alapján
a
munkák
megkezdıdhettek.
A
projektben
a
pilisi
Dunakanyar
három
fı
turisztikai
vonzerıközpontja: Szentendre, Dobogókı és
Visegrád között hozunk létre kapcsolatot oly

Elvégzett munkák:
A
meglévı
murvás-földes
gerinc-sétány
felújítása 1500 m2 felülettel, 500 m hosszban,
hengerléssel tömörített dunabogdányi andezit
zúzottkıvel,
szegélyjavítással.
A
sétány
továbbépítése a sípálya fogadóépületéig 1000
m2 felülettel, átlag 2 m szélességgel. A központi
kilátó burkolása dunabogdányi terméskıvel 300
m2 felülettel.
Pihenı-sétány felújítása.
Kivitelezı (ajánlatkérés útján 5 ajánlatból):
Krupp és Társa Kft.
Szerzıdéskötés bruttó értéke: 1.004.889 Ft
Kivitelezés idıtartama:
2009.07.15.–2009.09.30.
A meglévı murvás-földes sétány felújítása 480
m2 felülettel, 160 m hosszban, hengerléssel
tömörített dunabogdányi andezit zúzottkıvel.
Pihenı-sétányon
gallyazási-parkosítási
munkálatok elvégzése.

Kivitelezı (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Pilisi Fényforrás Szolgáltató Kft.
Szerzıdéskötés bruttó értéke: 2.800.000 Ft
Kivitelezés idıtartama:
2009.08.15.–2009.09.30.
Elvégzett munkák:
Beteg fák kitermelése, tuskók kiszedése,
gödrök visszatöltése; bozót és cserjeirtás (2000
m2); gallyazás, korona alakítás (1000 m3);
főkaszálás (3000 m2).
Erdei pihenık, padok, esıbeállók és
tőzrakóhelyek gyártása és kihelyezése.
Kivitelezı (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Gyapjas Norbert egyéni vállalkozó
Szerzıdéskötés bruttó értéke: 4.117.500 Ft
Kivitelezés idıtartama:
2010.05.05.–2010.07.15.

Információs táblák készítése.
Kivitelezı (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Pilis Média Bt.
Szerzıdéskötés bruttó értéke: 655.000 Ft
Kivitelezés idıtartama:
2010.10.11.–2010.11.18.
Elvégzett munkák:
4 db egyedi tábla térkép
grafikai
tervezése,
készítése 1450x970 mmes
méretben,
idıtálló
kivitelben
tartós
fehér
vinilfóliára nyomtatva és fémtáblára kasírozva;
A tábla tartalma: túra térkép – szöveges
ismertetı Dobogókırıl, ajánlott túra útvonallal.
A pályázathoz tartozó, egyéb költségek:
Projekt menedzsment (projekt menedzser Sepsei Gergely, pénzügyi menedzsment –
Aditus Zrt.): 1.043.575 Ft.
Parkosítás (2010): 476.000 Ft
A
Pilisszentkereszt-Dobogókıre
jutó
projektrész várható teljes bruttó költsége:
17.624.658 Ft

Elvégzett munkák:
A következı helyekre a felsorolt bútorok (db)
legyártása és kihelyezése.
Pilisszentkereszt - Klastrom-kút: esıbeálló (1),
erdei asztal (2), erdei pad (4), tőzrakóhely (1).
Pilisszentkereszt - Szent-kút: erdei pad (10),
támlás pad (2).
Dobogókı – Gerinc-sétány, kilátó: támlás pad
(20).
Dobogókı –Sípálya fogadó hely: erdei pad (16),
erdei asztal (8), tőzrakóhely (1).
Dobogókı – Pihenı-sétány: támlás pad (12);
pihenıhely kialakítás 3 helyen, helyenként:
esıbeálló (1), erdei asztal (3), erdei pad (6).
Információs táblák és irányjelzı oszlopok
gyártása és kihelyezése.
Kivitelezı (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Pilisi Fényforrás Szolgáltató Kft.
Szerzıdéskötés bruttó értéke: 1.064.625 Ft
Kivitelezés idıtartama:
2010.05.11.–2010.07.15.
Elvégzett munkák:
4 db információs tábla, 28
db
irányjelzı oszlop, 93
db
irányjelzı
tábla
gyártására
és
helyszínen
való felállítására, valamint az
irányjelzı táblák pályázati
kiírás szerinti feliratozására
és festett turista jelzéssel
történı ellátása.

A felhasznált támogatás várható összege:
14.838.200 Ft
A szükséges
2.786.458 Ft

önerı

várható

összege:

A pontos összegeket a projekt 2010.
december 31-ei zárása után, a végsı
elszámolás és jelentés alapján tudjuk majd
megadni.

