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SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE SÁRBOGÁRDON” 

CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 

számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében sikeresen pályázott a 63-

as út Sárbogárd település szakaszán, de az útpályától elkülönülten a Vágóhíd utcától délre a külterület 

határáig kerékpárút építésére és a Köztársaság út és a Vasút utca kereszteződésében közlekedés 

biztonság javítása keretében gyalogosátkelőhely kialakítására, melyhez 409,39 millió forint vissza nem 

térítendő európai uniós támogatást nyert. A tervezett kerékpár hálózat szakasz a 63. sz. főút 52+950 - 

55+510 km szelvénye között, 2.560 fm hosszon valósul meg.  

 

A Város vezetésének egyik meghatározó feladata, hogy biztonságos közlekedést tudjon biztosítani a lakosság 

és településre látogatók vagy az átutazók számára. Fontos feladat az egészséges életmód és környezetkímélő 

közlekedési alternatívák népszerűsítése is. A megépülő kerékpárút ezen szemléleteknek próbál eleget tenni 

amellett, hogy a tervezett kerékpárosbarát útvonal külterületi, lakott településrészt, vagy lakott területen kívül 

elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal. 

Sárbogárdot keresztül szelő 63-as másodrendű főút belterületi szakaszán a Köztársaság út 23-ig megoldott a 

kerékpáros közlekedés, kétoldalú egyirányú kerékpársávval. Az építési engedéllyel rendelkező és jelen 

pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút szakasz a meglévő kerékpársávtól csatlakozóan indul 

déli irányba, egyoldalú kétirányú kerékpárútként a 63-as számú főút keleti oldalán, de az útpályától 

elkülönülten. A kerékpárút a Köztársaság út 156. számú ingatlan előtt átmegy a főút nyugati oldalára és itt 

halad a Vasút utcai kereszteződésig. A 63-as út és a Vasút utca csatlakozása előtt visszajön a kerékpárút a 

keleti oldalra és itt halad egy oldalú kétirányú kerékpárútként a Széchenyi utcai csatlakozásig. Ettől a ponttól 

kétoldali egyirányú kerékpársávként halad tovább. Ezzel párhuzamosan, de a nyugati oldalon már a Vasút 

utcai csatlakozástól épül az egyirányú kerékpár sáv. Ugyanis a 63-as út ezen szakaszán már olyan szinten 

beszűkül a keresztmetszet, hogy nincs hely kerékpárútnak, már a csapadékvíz-elvezetők lefedésével sem. A 

kétoldali egyirányú kerékpársáv a belterület határáig, a Köztársaság út 225. számú ingatlanig tart.  

A kerékpárút megépítésével, sokkal biztonságosabbá válik a közlekedés, mind a kerékpárosok, mind a 

gépjárművel közlekedők szempontjából. A kivitelezés várható fizikai befejezésének ideje: 2018.12.31. 

További információ kérhető: 

Bencze István – Sárbogárd Város Önkormányzat 

isti.bencze@gmail.com 
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