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JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

KEZDŐDIK A JÁNOSSOMORJÁT ÁTSZELŐ KERÉKPÁRÚT KIVITELEZÉSE 

 

Lakossági fórumon tájékoztatják az érintetteket a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt 

Jánossomorján. A „Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján” tárgyú TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-

00015 azonosító számú projekt a Terület- És Településfejlesztési Operatív Programból 348 millió 

forintos 100 %-os európai uniós támogatásban részesül a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés pályázatán. 

 

Jánossomorján hamarosan több mint 4,3 km kerékpáros létesítmény fog épülni és kitáblázásra kerül további 

1,1 km kerékpározásra ajánlott útvonal. Már elkészült a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, amit a Nemzet 

Fejlesztési Minisztérium Terv zsűrije is jóváhagyott. Az engedélyezési terv és a kiviteli terv is elkészült számos 

egyeztetés alapján. A jogerős építési engedély birtokában 2018. májusában megindult a közbeszerzési eljárás 

a kivitelezésre. A tervezett teljesítési határidő a megvalósításra: 2018. október 31. A projekt zárás tervezett 

határideje: 2019. október 31. A közelgő kivitelezési munkálatok miatt 2018. július 26-án 17 órakor lakossági 

fórumot tartottak a lakosság számára. A tervező ismertette a kiviteli tervek alapján a változatos műszaki 

tartalommal megvalósítandó létesítményeket. A helyi kötöttségek és a helyhiány miatt kerékpárút létesítésére 

csak rövidebb szakaszon van mód, többnyire az útpályaszerkezet szélesítésével kétoldali kerékpársáv létesül 

és kerékpáros nyom is kijelölésre kerül. Az Önkormányzat, a Tervező és a Kivitelezők felhívták a lakosság és 

a közlekedők figyelmét az óvatos közlekedésre a balesetek megelőzése érdekében az építési munkaterület 

mentén. A kivitelezés szakaszosan történik, várhatóan félpályás útlezárást és forgalomterelést alkalmaznak. 

A kivitelezés idejére kérik a lakosság türelmét és megértését. 

 

2018 rekordév lesz a hazai kerékpárút fejlesztésben – ehhez csatlakozik Jánossomorja is amint megkezdődik 

az építés.  Óriási siker ez, hiszen több évtizedes vágya a településnek a kerékpárút, ami a távlati tervek szerint 

bővíthető Andau és Mosonmagyaróvár irányába egyaránt. Az önkormányzat természetesen tovább dolgozik 

azért, hogy az országhatárig és Mosonmagyaróvárig is elérjen a kerékpáros úthálózat, fellendüljön a kiránduló-

turizmus és növekedjen a városban lakók, közlekedők biztonsága. 

 

A Terület- És Településfejlesztési Operatív Programtól nyert európai uniós 348 milliós támogatás, illetve az 

általa épülő több mint 4,3 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény tehát a gerince egy jelentős, hosszú távú 

mobilitási fejlesztésnek Jánossomorján.  

 


