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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című projekt elindulásáról.
Tótkomlós városának célja az, hogy a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 azonosító számú projekt
keretében a települést összefüggően átszője a kerékpárforgalmi hálózat rendszere! A kerékpárnak,
mint járműnek a lehető legszélesebb szerepkört kell adni a közlekedési célú és a szabadidős célú
közlekedési igények kiszolgálásában.
A Tótkomlóson az elmúlt években számos új kerékpárforgalmi létesítmény épült, de a hálózat még mindig
nagyon „hézagos”, és sok kerékpárút szakaszon a minőség is messze van az elvárható szinttől. A hálózat
kialakítása során nincs mindenhol alkalmazható műszaki megoldás, létesítménytípus, mindig a helyszín és
az igények ismeretében döntötték el, hogy melyik a legbiztonságosabb, leggyorsabb és legkényelmesebb
esetleg a legkellemesebb környezetben vezetett megoldás a kerékpározók számára.
Tótkomlós Város Önkormányzata a közlekedési célú kerékpározást tartja a legfontosabb szempontnak.
Ebbe a körbe tartozik a munkába, iskolába járással, ügyintézéssel, bevásárlással kapcsolatos kerékpározás
és a közforgalmú közlekedési eszközök megállóhelyei és a kiinduló pontjai közötti kerékpározás. Ennek
megfelelően ezen felhasználók számára a biztonság mellett a célállomásra való gyors eljutást tartjuk a
legfontosabb szempontnak. Hosszabb utazás esetén pedig könnyen eljuthatunk vele a tömegközlekedési
eszközök indulási helyére.
A hálózatfejlesztés célkitűzései:
1. Környezetkímélés
2. Egészségmegőrzés
3. A közlekedésbiztonság javulása
4. Az életminőség és az életszínvonal javulása
5. Nagyobb mobilitás és kisebb utazási költség
A fejlesztéssel érintett területek:
Kossuth utca: 1. szakasz a település Makó felőli helységnévjelző táblától indul és a Szabadság téri meglévő
kerékpárútig tart.
Kossuth utca: 2. szakasz a közelmúltban felújított burkolat kiegészítéseként épül a Kossuth utca északi
oldalán a Békéssámsoni út és a Fő utca között.
A Széchenyi utcai kerékpárút a Fő utcai hivatal sarkától az állami út északi oldalán helyezkedik el. Hossza:
1325 m. Szélessége 2m. A benzinkút után a nyomvonal kettéágazik és a temető felé is halad tovább 127 m
hosszan.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, elszámolható összköltsége: 376,6 millió Forint.
További információ található a www.totkomlos.hu oldalon.

