2015. november 10.
Mélykút Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE MÉLYKÚTON AZ 55. SZ. FŐÚT MELLETT
Mélykút Város Önkormányzata 199.770.463 Ft forintot nyert az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Mélykút Város Kerékpárút építése Mélykúton az 55.
sz. főút mellett beruházás megvalósítására.

Projekt információk: 2015 októberében Európai Uniós támogatással kezdődtek meg a kerékpárút kivitelezési
munkálatai. A projekt keretében megépülő kerékpárút több szakaszra bontható. Az első szakasz önálló
vonalvezetésű kerékpárút a Damjanich utca és a Petőfi tér között, az 55. számú főút 64+142 – 64+288 km
szelvénye között kerékpárút, a 64+288 – 64+767 km szelvénye között gyalog- és kerékpárút kerül
megépítésre. A Damjanich utcai csomópontban a már meglévő kerékpárúthoz csatlakozik. A második
szakasz gyalog és kerékpárút az 5312. jelű ök. út – Arany János utca kereszteződésében, az ök. út 49+552
km szelvényében kezdődik, majd a 49-492 km szelvényében folytatódik az 55. számú főút mellett a főút
64+767 – 65+363 km szelvényei között.
A Damjanich és Petőfi tér között megépülő gyalog- és kerékpárút szakaszon elektromos és telefon
légvezeték tartó oszlopok találhatók. Ezek a villanyoszlopok a gyalog és kerékpárút nyomvonalában
helyezkednek el, melyeket a beruházás megvalósítása érdekében a közút irányában 120-100 cm-rel kintebb
kell helyezni. A projekt keretén belül beszerzésre kerülne egy 35 kW teljesítményű kommunális traktor is,
hómaró és rézsűkasza tartozékokkal a kerékpárút téli és nyári karbantartása érdekében.
A beruházás várható eredményeként a fejlesztés hatására a kerékpárutat naponta várhatóan 350 – 400
fővel több kerékpáros fogja használni. Az 55-ös főút felújítása következtében a főúton forgalomnövekedés
következett be. Az 55-ös főúton való kerékpározás azonban jelentős balesetveszéllyel jár, a projekt
eredményeként a balesetveszély nagymértékben csökken. A felújítással együtt külterületen kiépítésre
kerülő, valamint jelen projekt keretén belül megépítésre kerülő kerékpárúttal Szeged és Baja között teljes
szakaszon a kerékpáros hivatásforgalmú közlekedés biztonságossá válik.
Az elszámolható összköltség: 199.770.463 Ft, A támogatás összege: 199.770.463 Ft
A támogatás mértéke 100 %, amely az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapjából és
Magyarország központi költségvetéséből származik.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

