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A projekt célja a megvalósítási tanulmány elkészítése volt. E tervezési feladat elvégzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást a Vác Közlekedésfejlesztési Konzorcium (melynek 3 tagja: SpeciálTerv Építő-
mérnöki Kft, TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft, Városkutatás (Metropolitan Research 
Institute) Kft.) nyerte. Az Önkormányzat és a Konzorcium a tervezési szerződést 2013. szeptember 
25-én írta alá.  
 
A teljesítés mérföldkövei tartalmilag és az időhorizont szerint a következőkben voltak meghatározva: 
-  a közlekedés kínálati és keresleti jellemzőinek felmérése, számítógépes forgalmi modell készítése 

(a szerződéskötést követő 100. nap)  
- adatelemzés, nagytávú koncepció készítése, társadalmi egyeztetésre bocsátása; közlekedésfejlesz-

tési programalkotás, Stratégiai Környezeti Vizsgálat (a szerződéskötést követő 200. nap) 
- a 2012-2020. közötti költségvetési időszakban Vác Városban, valamint a hozzá közlekedésileg 

szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt kiválasztását célzó vizsgálati doku-
mentáció készítése (a szerződéskötést követő 300. nap) 

-  megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés (CBA), valamint tanulmányterv készíté-
se a kiválasztott projektre (a szerződéskötést követő 365. nap). 

 
A Konzorcium a feladatát a városi lakosság és szervezetek/cégek javaslatainak felhasználásával, il-
letve az önkormányzati képviselő-testület, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
véleményének és döntéseinek figyelembevételével a 2014. szeptember 25-i határidőre teljesítette. Az 
egyes munkarészekkel, valamint a végső eredménytermékkel kapcsolatos minőségellenőrzést a köz-
reműködő szervezet (2014. áprilisától: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) elvégezte és jóváhagyta. 
A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént.  

Vác Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevé-

ben eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (mint közreműködő szervezet) 2012. május 21-én 

kötöttek támogatási szerződést a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0020 projekt megvalósítására, 

melynek összköltsége  91.183.087 Ft és 100 %-ban Európai Uniós finanszírozású.  

A projekt lényegi eleme egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, mely egyrészt 

elemzi a városnak, továbbá – ezzel összefüggésben – a környező településeknek a jelenlegi 

közlekedési jellemzőit, másrészt pedig hosszú távú megoldási javaslatokat vázol fel. 
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