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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.12.19-én sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző 

közlekedésfejlesztés” megnevezésű felhívására. Az Önkormányzat a Sugár út felújítását 306,76 millió 

forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósította meg. A fejlesztés 

eredményeként az út 1,225 km hosszan új aszfaltburkolatot kapott, valamint rendezésre került az új 

elején lévő híd, a járdák, a buszfordulók, leszálló helyek. Továbbá nyitott kerékpársáv került 

kialakításra. 

 

A projekt célja az autós, a gyalogos és a közösségi közlekedés körülményeinek, illetve minőségének javítása 

volt, mellyel párhuzamosan a gyalogos közlekedés biztonságának növelését is elértük. A beruházás javítja a 

helyi vállalkozások működési feltételeit is és a lakosság munkaerő mobilitását. A Sugár út korábban igen 

megrongálódott állapotban volt, az útburkolat elhasználódott, kátyúkkal szabdalt volt, emiatt határozta el az 

Önkormányzat, hogy az itt élők régi igényét, az út teljes felújítását elvégzi. 

 

A Sugár út a Nagymező úttól az 1+225 kilométer szelvényig és a Nagymező út csomópontnál lévő autóbusz 

fordulóban új aszfaltburkolatot kapott. Az út végén az aszfaltburkolathoz 20 méter hosszan sárrázó 

csatlakozik. Az út jobb oldalán a Patakpart útig a járda 2,2 méter szélességben új aszfaltburkolatot, a Patakpart 

úttól az 1+153 kilométer szelvényig pedig új 6 centiméter vastag beton térkövet kapott. Az út bal oldalán és az 

autóbusz fordulóknál a leszálló helyek új térkő burkolatot kaptak, az autóbusz fordulóknál 2 darab új 

váróhelyiség is kihelyezésre került. Az út elején lévő híd elbontásra került, helyette vasbeton keretelemekből 

áteresz készült. Az útfelújítással együtt ivóvíz vezeték rekonstrukcióra is sor került. 

 

Az útfelújítás következtében megteremtődött annak a lehetősége is, hogy a későbbiek során a Sugár út és a 

város déli részén található iparterület, ipari park összeköttetése közvetlenül megtörténhessen. A járda 

építésével/felújításával egyenletes felületű és jó állapotú akadálymentes járda készül, ami szintben elválasztja 

a gyalogos és a járműforgalmat. A projekt tervezése során figyelemmel voltunk a kerékpáros forgalom 

biztonságos levezetésére is. Nyitott kerékpársávot hoztunk létre a Sugár út teljes hosszán, melynek 

köszönhetően a gyalogosok és a kerékpárosok közti konfliktushelyzetek száma is csökken. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
 
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021. január 31. 
„A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak.” 
 
 
 
További információ kérhető: 
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