„Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között”
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Kedvezményezett:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

A projekt megvalósítási időszaka:

2017.06.01. – 2019.05.31

A szerződött támogatás összege:

298 935 463 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):
Útszám: 8629. sz. országos közút;
Szelvényszám: 1+914,00 km – 3+328 km
(Nagycenk Nagyközség és Pereszteg Község között)
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata konzorciumban Pereszteg Község Önkormányzatával az Európai Unió
támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg
községek között” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert A támogatás mértéke az
elszámolható összköltség 100 % - a, amely 298,94 millió Forint.
A tervezett fejlesztés nagyban hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti
Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak
a teljesüléséhez.
A projekt műszaki tartalma:
A projekt fő célja a hivatásforgalmú és szabadidős kerékpározás biztonságos feltételeinek megteremtése, a
kerékpározás népszerűsítése, az élhető települési környezet kialakítása. Elősegíti a munkaerő mobilitást a
két település között, hiszen a jogosítvánnyal nem rendelkező, eddig tömegközlekedéssel utazó
munkavállalók is biztonságos körülmények között juthatnak el a másik településen lévő munkahelyükre. Az
egészségorientált életmód népszerűsödésével, a környezet értékeinek felértékelődésével párhuzamosan
világszerte terjednek a különböző aktív szabadidős és turisztikai formák. Az aktív turizmuson belül is
kitüntetett helyet foglal el a kerékpározás, mely Magyarországon is a fejlődő piacok köz é sorolható. A
kerékpárút építésével fellendíthető a környékbeli kerékpáros turizmus, a településeken található épített, és
természeti környezet látogatottsága nőhet. A településeken működő vendéglátó helységek, helyi
rendezvények a településeken elérhető egyéb szolgáltatások nagyobb népszerűségre tehetnek szert, ezzel
növelve a települések gazdasági fellendülését. Távlati fejlesztési lehetőség a kerékpárút hozzákapcsolása a
Fertő-parti kerékpárúthoz, illetve meghosszabbítása Nagylózs község felé. Ezen fejlesztések tovább
növelhetik a települések turistaforgalmát, fontos reklámot biztosíthatnak a környék pozitív megítélése
szempontjából.
A projekt keretében a Nagycenk Szent Imre utca és Pereszteg Kis utca között meglévő nehezen járható
mezőgazdasági út átalakításával lesz kialakítva a 2841 m hosszú kerékpárút. A tervezési terület a 8629 sz.
országos közút (fő utca) 1+914,00 km – 3+328 km szelvények közötti szakasza. Az út jobb oldalát a
nagycenki önkormányzat tulajdonában levő árok, bal oldalán az időközben feltöltött, és megszüntetésre
került arany patak területe, és magántulajdonú telkek határolják.

Az út vízszintes vonalvezetése lehetőség szerint követi a meglévő járda, beépítetlen területen az úttengely
vonalvezetését. A gyalog- és kerékpárút szélessége a 1+914,00 km – 2+221,00 km szelvények között 3,00 m,
2+221,00 km – 2+471,00 km szelvények között 2,75 m, 2+471,00 km– 2+530,00 km szelvények között 2,75
m, 2+530,00 km – 2+954,00 km szelvények között 2,75 m, 2+954,00 km – 3+311,00 km szelvények között
2,75 m és mindkét oldalon kerti szegély határolja. Az út burkolatszerkezete a következők szerint kerül
kialakításra: 15 cm homokos kavics talajjavító réteg tr=90 %-ra tömörítve, 10 cm c-8 alapbeton, 3 cm
homok ágyazat, 6 cm térkő burkolat. A csapadékvíz elvezetését a burkolatok kereszt- és hossz esése, a
közút meglévő csapadékvíz elvezetése, valamint a tervezett szikkasztó árok biztosítja. A gyalogjárda a közút
2+615,80 km – 2+631,20 km szelvénye között tervezett hídon keresztezi az Ikva-patakot, mely hídról külön
szakági terv készült.
Projekttel kapcsolatos további információk:
Percze Szilvia projektmenedzser
e-mail: jegyzo@nagycenk.hu
tel.: +36 30 995 2907

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában
valósul meg.

