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ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai Uniós támogatásból valósul meg a „Porcsalma és Ököritófülpös közötti külterületi
kerékpárút építése - első szakasz” című projekt.
Az Európai Unió 198.74 millió Ft – os támogatást biztosít, a projekt megvalósítására.
A támogatás 100% - os támogatás intenzitású, így az önkormányzatnak saját erőt nem kell
biztosítani! A pályázat azonosító száma: KÖZOP-3.5.0.09-11-2015-0038
Az Ököritófülpös Község Önkormányzatának
alapvető célkitűzése
a térség
felzárkóztatása, a település hozzáférhetőségének, és a lakosság életfeltételeinek javítása.
Az elmúlt években a kerékpározás iránti igény jelentős mértékben megnőtt, a lakosság
körében jelentős közlekedési formává vált a kerékpározás. Leggyakrabban a mindennapi
feladatok (pl. bevásárlás, posta, gyógyszertár, orvos) elvégzéséhez, oktatási
intézménybe, munkahelyre való eljutás céljából használják.
Ezen az útszakaszon nagy a kamionforgalom az országhatár közelsége miatt, ami
fokozott baleset veszélyt jelent a kerékpárosokra nézve, a biztonságos kerékpáros
közlekedés feltételei nem adottak.
Műszaki tartalom:
A megvalósuló kerékpárút a 49. sz. másodrendű főút mentén halad, hossza 3426 méter,
mely szakaszból jelen pályázat során 1713 méter szakaszt Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata valósít meg. A kerékpárosok biztonságos továbbhaladását a Porcsalma
és Ököritófülpös közötti külterületi kerékpárút építése – második szakasz biztosítja. A
kerékpárút nagyrészt külterületen halad, itt a burkolat szélessége: 2,50 méter, hasznos
szélessége: 1,0+0,25+1,0=2,25 méter. Az egyesített, elválasztás nélküli gyalog és
kerékpárút szélessége Ököritófülpös lakott területén: 2,75 méter.
Tervezett kerékpárút pályaszerkezete:
Vastagság (cm) Szerkezeti réteg típusa
2.5 cm AC-4 kopóréteg
3.5 cm AC-11 kötőréteg
20 cm M56 útalap
21 cm Homokos-kavics fagyvédő réteg
Tervezett fejlesztés eredményei:
A beruházás eredményeképpen 4,693 km egybefüggő kerékpárút hálózat kerül
megvalósításra. A megvalósuló szakaszon javul a közlekedésbiztonság, továbbá
nagymértékben hozzájárul a lakosság életszínvonalának emeléséhez, segíti eljutásukat
munkahelyükre, az oktatási és nevelési intézményekbe, javítja a települések összképét.
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Rohod-MátészalkaCsengersima regionális kerékpárút hálózat kialakításához, annak egy szakasza épül meg.
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4755 Ököritófülpös, Kossuth u.108.
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