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PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PETŐFISZÁLLÁSON CÍMŰ TOP-3.1.1-15-BK1-201600005 azonosító számú projekt lezárásáról
Petőfiszállás Község Önkormányzata az Széchenyi 2020 program keretében sikeresen pályázott a
TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukcióra. A megvalósult projekt
100% támogatási intenzitással 50 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, és hazai forrás
támogatásával a településen számos évek óta tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhatott
meg.
A projekt ünnepélyes átadásán a Szász János Attila a település polgármestere elmondta, hogy a projekt
kiemelt jelentőséggel bír, hiszen település számára létfontosságú, hogy az elsődlegesen a gyerekek és
idősek által használt közösségi, és kerékpáros létesítmények a településen biztonságosak legyenek, ezáltal
is elősegítve a település családbarát települési létét, és támogatva a népességmegtartó képességét. A
polgármester úr felhívta a figyelmet, hogy a projekt megvalósítása a településnek azért is volt igen sürgős
mert a településen a jelentős teherforgalom mellett, jelentős a kerékpáros/gyalogosforgalom is, így a téli
időszakkal érkező rövidebb nappalok ezdáig számos főleg a láthatóságra visszavezethető problémát
okoztak a településen. A projektben így fő prioritásként volt jelen a közlekedők láthatóságának javítása és a
biztonságos közlekedési infrastruktúra létrehozására. Köszönetét fejezte ki a támogatásért és a projektben
résztvevőknek a gyors és szakszerű munkáért, hogy bár a település a 2016-ban beadott projektje utolsóként
kötött támogatási szerződést, és lépett megvalósítási szakaszba, mégis elsőként fejeződött be. Megjegyezte,
hogy külön öröm, hogy a projekt egy kiváló helyi kezdeményezés alapján megvalósított projekt volt, hiszen
egy régóta tervezett települési konszenzus alapján létrejött projektről van szó. Reményét fejezte ki, hogy a
településen a fejlesztés eredményeként kialakított új infrastruktúrának a település lakossága a hasznát fogja
venni, és a településen megszűnnek a különböző közlekedési formák közötti konfliktusok.
Dóka Gábor a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsere beszámolt, hogy a
projekt keretében
 az óvoda és a meglévő közintézmények biztonságos megközelítése érdekében a Móra Ferenc
utcában mindkét oldalon kerékpárnyom került kijelölésre.
 A meglévő aszfalt burkolata kiszélesítésre került a biztonságos és akadálymentes kerékpáros nyom
helybiztosításának céljából.
 20 korszerű kerékpártároló létesült a településen: a Móra Ferenc utcában található élelmiszerbolt, és
posta épülete elé 6-6, a pénzintézet elé egy 8 állásos a kor igényeinek megfelelő kerékpártároló
került.
 a településközpont forgalomcsillapítását és közlekedésbiztonságát támogató
o forgalomcsillapító létesítmények kerültek elhelyezésre a Kossuth utcában (5411 j. ök. úton)
o térkő burkolatú elválasztó sziget kialakításával megépült egy településkapu a Kossuth
utcában (5411 j. ök. úton) az Erkel utcai kereszteződés előtt
o a Móra Ferenc utcában párhuzamos személygépkocsi parkolók kerültek kialakításra
betonkő burkolattal
o a Kossuth utca kifelé haladó, illetve a Rákóczi utca befelé haladó irányában autóbuszöböl
került kiépítésre kiemelt gyalogátkelőhelyekkel akadálymentesített – babakocsival és
rokkant kocsival járható – járdakapcsolattal

A projekt infrastruktúra fejlesztést célzó részén túl kiemelt célja volt a települési szemléletformálási
kampánysorán a közlekedők láthatóságának javítása is. Az ünnepélyes átadás végén a jelenlévők
átvehették a projekt keretében beszerzésre került láthatóságot elősegítő mellényt, fényvisszaverő csíkot és
lámpát, valamint egy tájékoztató kiadványt. Az önkormányzati intézményekbe és fő közösségi helyekre
pedig közlekedésbiztonságra és a láthatóságra figyelmeztető plakátok kerültek kihelyezésre.
A projektkel kapcsolatban további információ kérhető: Petőfiszállás Község Önkormányzata, cím: 6113
Petőfiszállás Kossuth utca 6, tel: (76) 368 042, email: pszph@petofiszallas.t-online.hu

