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JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

TÁJÉKOZTATÓ A MEGVALÓSULT KERÉKPÁROS 

LÉTESÍTMÉNYEKRŐL   
 

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 részesült a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

pályázatán. Kedvezményezett: Jánossomorja Város Önkormányzata. 

 

Jánossomorján több mint 4,3 km kerékpáros létesítmény épült és kitáblázásra került további 1,1 km 

kerékpározásra ajánlott útvonal a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv és a kiviteli terv alapján. A belterületen a 

kerékpárosok biztonságos közlekedését összesen 5,5 km hosszú új kerékpáros létesítmény segíti elő, amely 

ünnepélyes átadására 2018. november 30-án került sor.  

 

 A közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezésre 2 szerződés került megkötésre. Az I. rész a MAKADÁM KFT., 

a II. rész az ÚTKORONA Kft. kivitelezésében épült meg. Változatos műszaki tartalom valósult meg, mivel a  

helyi kötöttségek és a helyhiány miatt kerékpárút létesítésére csak rövidebb szakaszokon volt mód, többnyire 

az útpályaszerkezet szélesítésével kétoldali kerékpársáv létesült és kerékpáros nyom is kijelölésre került. A 

Bajcsy-Zsilinszky utcában járda és kerékpárút épült. A Hársfa utcában megépült aszfalt burkolatú lakóút 

szintén kijelölésre került a kerékpárosok számára ajánlott útvonalként. A két belvárosi szakaszon több nyugat-

európai országban már bevált, nálunk még csak nemrégiben alkalmazott ún. nyitott kerékpársáv teszi 

biztonságosabbá a kerékpárosok közlekedését.  

A Szent István utcában 660 fm hosszban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felújította a rossz állapotú útburkolatot. 

Az útfelújítás és a szélesítéssel kialakított kerékpársáv tervei egyeztetések alapján összehangolásra kerültek, 

így a 2 beruházás egyidőben valósult meg. Az Önkormányzat és a Magyar Közút Nzrt. jó együttműködésének 

köszönhetően az útburkolat felújításra került az Óvári út 201 fm hosszú szakaszán is. Az Önkormányzat a 

balesetek megelőzése érdekében felhívta a lakosság és a közlekedők figyelmét az óvatos közlekedésre a 

forgalmi rend változások miatt. A „nyitott kerékpársáv” és a „kerékpáros nyom” forgalomtechnikai jelzések még 

újdonságot jelentenek a közlekedők többsége számára, azok helyes használatát meg kell szokni, ezért 2019. 

tavaszán szemléletformáló rendezvényeket is szerveznek az iskolások és a lakosság számára. A projekt zárás 

tervezett határideje: 2019. október 31. 

Az Önkormányzat megköszönte a lakosság és a közlekedők kivitelezés időszaka alatt tanúsított türelmét és 

megértését. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyert európai uniós 348 milliós támogatásból létesült  

közel 5,5 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény I. üteme egy jelentős, hosszú távú mobilitási fejlesztésnek 

Jánossomorján. A kerékpárút hálózat a távlati tervek szerint bővíthető Andau és Mosonmagyaróvár irányába. 

Cél a kerékpáros kiránduló-turizmus fejlesztése és a városban lakók, közlekedők biztonságának növekedése. 


