Tószeg Község közlekedésbiztonsági fejlesztései
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00007
Tószeg Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-15 jelű, „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató 2017.05.04. napon kelt támogatási
döntés szerint támogatásban részesített. A döntést követően megkötött Támogatási szerződés alapján
önkormányzatunk 55.919.250 Ft vissza nem térítendő támogatást kap a projekt megvalósításához.
A projekt céljai, ütemezése
A projektünk célja az, hogy fejlesszük Tószeg Község fenntartható közlekedési feltételeit, a település
kerékpárosbarát fejlesztésekkel gyarapodjon, valamint erősítsük a gyalogos és kerékpáros közlekedés
biztonságát.
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. 06. 08.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 07. 31.
A projekt műszaki tartalma
A.)
Tószeg központi településrészén a közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá alakítása
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. Ennek két eleme van:
1. A Hősök tere és a Vékony-köz közötti területen 134 m hosszon elválasztás nélküli gyalog- és
kerékpárút kialakítása.
2. A Hősök terén a 4625.j. közút csatlakozástól (a kiépítésre kerülő parkoló irányában) az iskola
udvarának bejáratáig és az óvodáig terjedő területen, 45 m hosszban nyitott kerékpársávok
kialakítása, kerékpáros nyomvonalak megjelölésével.
B.)

Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a) Közlekedésbiztonsági beruházások.
Gyalogátkelőhelyek fejlesztése, kerékpáros átvezetés kialakítása. Tószeg Község lakott
területén a 4625.j. közút kb. 11+050 szelvényénél az iskola előtti, valamint a kb. 10+550
szelvénynél a COOP-ABC előtt lévő, 2 db gyalogátkelőhely átalakítása háromdimenziós
gyalogátkelőhelyekké és napelemes sárga villogók kiépítése, valamint a gyalogátkelőhelyek
előtti felállók akadálymentesítése. Az iskola előtti gyalogátkelőnél kerékpáros átvezetés
kialakítása az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútról.
b) Közterületi járdák, át- és rávezetések akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a
segítése érdekében.
Jelenleg az iskolához és az óvodához a reggeli és délutáni érkezési-távozási időszakban, az
autók hely hiányában a 4625. j. közút föld anyagú padkáján, burkolatlan helyen parkolnak balesetveszélyesen és szabálytalanul. A tervek szerint új, szilárd burkolatú parkoló és onnan
csatlakozás kerül kialakításra a 4625. j. közúthoz. A parkolóban 12 db gépjármű tud majd
várakozni. Itt 2 db mozgáskorlátozott parkolót és 10 normál parkolót terveztünk. A beruházás
önkormányzati tulajdonú területen valósul meg.
c) Közterületi járdák, át- és rávezetések akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a
segítése érdekében.

Tószeg község forgalmas központjában a 4625.j. közút 10+550 szelvényétől 10+968 szelvényéig
(Vékony-köz csatlakozása) terjedő 418 m-es szakaszon a közterületi járdák burkolata
összetöredezett, megsüllyedt a biztonságos és akadálymentes közlekedésre alkalmatlan.
Ugyanilyen az iskolát az óvodával összekötő közterületi járda állapota is. Az érintett
területeken új, akadálymentesített szilárd burkolatú járdák kerülnek kialakításra a helyi
viszonyok figyelembevételével és annak megfelelően. A kialakított új burkolatú járdák
megépítésével a biztonságos közlekedés minden közlekedő részére balesetmentesen
biztosítható.
A projekt megalapozására elkészült egy Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, amelyet az NFM Tervzsűrije
elfogadott. A projekt tervezési munkáit a szolnoki Minőség Bt. elvégezte rehabilitációs szakmérnök
bevonásával. A kivitelezésre is alkalmas, összevont tervek elkészültek, engedélyezési eljárás
folyamatban van.
Tószeg, 2018. január 25.

