2015. 09. 04.
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÜLT PÁPA VÁROS KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉSÉNEK KOMPLEX ÁTALAKÍTÁSÁHOZ
2012-ben nyújtott be pályázatot Pápa Város Önkormányzata a Városi és elővárosi közösségi
közlekedés fejlesztése tárgyú KÖZOP pályázati felhívására, melyet a Támogató pozitív elbírálásban
részesített és a Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése című pályázat
megvalósítására 100 százalékos támogatási intenzitással 139.700.000 Ft támogatást biztosított. A
projekt megvalósítása során elkészült Pápa város Közlekedési Koncepciója és ennek alapján
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány is készült.

Az önkormányzat 2014 januárjában tette közzé közbeszerzési felhívását a dokumentumok elkészítésére,
melyet a PricewaterhausCoopers Kft és az Uvaterv Zert által alkotott konzorcium nyert el. A projekt
megvalósítása során elkészült Pápa Város Közlekedési Koncepciója részletes helyzetelemzést követően a
szükséges fejlesztéseket három fő területre osztotta:
1. A külső elérhetőségek javítása: Pápa és a járás települései elérhetőségének javítása
2. A közösségi közlekedés színvonalának növelése: a város és a járás települései, valamint az egyes
városrészek közösségi közlekedési kapcsolatainak javítása
3. A belső közlekedési hálózat fejlesztése: a város funkcionális kialakításának megfelelő, az
erőforrásokat hatékonyan hasznosító belső közlekedési hálózat kialakítása
A koncepció számos területen fogalmaz meg fejlesztési javaslatokat, lehetőségeket, melyek pozitív hatással
lehetnek a város közlekedésére és az itt élők életminőségére, ugyanakkor a lehetőségeket rövid,közép és
hosszú távon is meghatározza prioritásuk és komplexitásuk alapján.
Pápa Város Közlekedési Koncepciójára épülve készítette el a konzorcium Pápa város közösségi
közlekedésének komplex átalakítására, fejlesztésére vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát,
mely a koncepcióban megfogalmazott legsürgetőbb, 2014-2020 között megvalósítható közlekedésfejlesztési
javaslatokkal foglalkozik. A tanulmány a koncepció második és harmadik tematikus céljának részletes
kidolgozását tartalmazza, és ezekre két önállóan megvalósítható projektet képez.
A koncepció második célkitűzéséhez kapcsolódóan a város helyi közösségi közlekedési járathálózatának
fejlesztésének, a jelenlegi igényekhez történő alakításának javaslatait, valamint a helyi közlekedést szolgáló
buszpark korszerűsítését, a szolgáltatás színvonalának emelésére tett elképzeléseket tartalmazza a
megvalósíthatósági tanulmány. A harmadik célkitűzés kapcsán a tanulmány a város kerékpáros
úthálózatának fejlesztésével és a város parkolási lehetőségeinek átgondolásával, a városközpont
tehermentesítését szolgáló parkolási zónák kialakításának javaslataival foglalkozik.

