
 
 
 
 
 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSUL MEG A SALGÓTARJÁN ÉSZAK-DÉL IRÁNYÚ 

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSÉNEK IV. ÜTEME 

2021. | 10. | 12. 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. április 15. napján támogatási kérelmet nyújtott 

be a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-

6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra. 

A TOP-6.4.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének 

IV. üteme” című pályázatot a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatósága 2016. szeptember 28. napján 270,51 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette 100%-os támogatási intenzitás mellett. A Támogatási Szerződés 2016. november 18-án 

lépett hatályba. 

 

A projekt célja a környezettudatos közlekedés fejlesztése annak érdekében, hogy a város lakói tiszta és 

fenntartható környezetben élhessenek. A kerékpáros közlekedést választók számának növekedése hozzájárul 

a város életminőségének javulásához, a gépjárműforgalom egy részének kiváltása által javulhat a levegő 

minősége, csökken a szén-dioxid kibocsátás, a rezgés-, por- és zajterhelés mértéke. A kerékpározásnak 

köszönhető napi rendszeres testmozgás pedig hozzájárul az egészség megőrzéséhez is. 2008-ban készült el 

a „Salgótarján, észak-déli irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút” engedélyezési tervdokumentációja. A 

jogerős építési engedély birtokában az elmúlt években 3 ütemben pályázati források igénybevételével 

megvalósult 7170 m-es szakasz déli irányból a Kékkői útig. 

A tervezett IV. ütem Salgótarján belterületén a Füleki út mellett, a Kékkői úti csatlakozástól a Gyermektáborhoz 

vezető útig terjed, részben közút mellett részben zöldterületen. Mellékággal az összes hossz 1764,32 m. A 

projekt keretében sor kerül az ivóvíz vezeték rekonstrukciójára, a hírközlési hálózat részleges kiváltására, 

valamint 2 db híd és egy áteresz (át)építésére is. 

A kerékpárút IV. ütemének kiépítésével létrejön a város egészét (észak-déli irányban) átszelő, biztonságos 

közlekedést biztosító kerékpárforgalmi hálózat, amely a lakosság teljes egésze számára hozzáférhető. A 

beruházás megvalósítása hozzájárul a környezetbarát munkaerő mobilitás előmozdításához is. 

A projekthez kapcsolódóan ráemelési kérelmet nyújtott be az Önkormányzat az Irányító Hatóság felé, melynek 

pozitív elbírálása esetén a támogatás összege 351.392.490 Ft-ra, a projekt összköltsége 355.849.015 Ft-ra 

emelkedne. 

A kivitelezési vállalkozási szerződés 2021. szeptember 24. napján került aláírásra, a munkaterületet a 

kivitelező 2021. október 05. napjával átvette. 

A projekt fizikai befejezésének várható időpontja: 2022. szeptember 30. 

 

A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak. 
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