
 
Megnyitották a „Közösségi közlekedés fejlesztése Tótkomlóson” projektet 
 
Tótkomlós Város Önkormányzata sikerrel vett részt 2008. márciusában az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program 3.2.1. kódszámú közösségi közlekedés fejlesztése 
pályázati felhívásán a „Közösségi közlekedés fejlesztése Tótkomlóson” elnevezésű pályázatával. 
A projekt megvalósításának fő helyszíne a Szabadság tér.  
A projekt célja: a helyközi és városi közlekedés biztonságosabbá tétele, a közlekedési balesetek 
számának csökkentése. Ennek érdekében infrastrukturális, közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai 
létesítmények és rendszerek építése, felújítása, fejlesztése történik majd, úgymint: 

� A fejlesztés során akadálymentesített, korszerű (20 fő számára alkalmas) váróterem létesítése 
a meglévő épület bővítése, átalakítása által. 

� Az autóbusz-pályaudvaron Park+Ride és Bike+Ride szolgáltatások kiépítése az utazók 
járműveinek. 

� Autóbuszöböl (60 fm hosszú, térkő burkolatú), kerékpártároló 50 kerékpár elhelyezésére, 
valamint 32 db parkoló építése 3 csoportban. 

� A teret szegélyező, 4432 jelű állami közúton 4 helyen sárga villogóval biztosított kijelölt 
gyalogátkelőhely létesítése: 
- művelődési ház előtti szakaszon (Kossuth utca – Bajza utca kereszteződésében) 
- a Szabadság tér és a Kossuth utca (4421. jelű (Makó-Békéscsaba) állami közút)  
   kereszteződésében 
- a polgármesteri hivatal előtt  
- a piactér előtt 

� A forgalom biztonságos szervezése miatt a tér északi részén húzódó, jelentős forgalmat 
bonyolító közút (Makó-Békéscsaba) mellett futó (Szolgáltató Ház előtt) kerékpárút és parkoló 
átalakítása. 

� A városba vezető makói és az orosházi úton 1-1 sebességmérő műszer elhelyezése. 
� A Bajcsy-Zs. utca végén található területen 7 állásos autóbusz depó kialakítása a várakozó 

autóbuszok számára. 
� Az autóbusz-pályaudvar és a depó környezetének parkosítása. 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. A 134.491.432 Ft összköltségű beruházáshoz az Európai Unió és a 
Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 121.042.289 Ft. A fejlesztéshez a városi önkormányzat 
13.449.143 Ft (10 %) saját forrást biztosít. 
A mélyépítési munkák kivitelezését a DH T Konzorcium vezető cég: Duna Aszfalt Kft. (Tiszakécske) 
végzi, a műszaki ellenőrzést a Kövimet Bt. (Békéscsaba) látja el a végrehajtás időszakában. A 
magasépítési munkák kivitelezőjének közbeszerzése folyamatban van. 
Szeptember 30-án délután lakossági fórumot tartottak a városházán a fent említett projekt 
végrehajtásával kapcsolatban. A fórumon dr. Garay Rita polgármester és Szuda Zoltán projektvezető, 
az Euro M-Érték Kft. ügyvezető igazgatója tartott tájékoztatást az építkezésről. Bemutatták a projekt 
elemeit, majd válaszoltak a lakosság kérdéseire is. 
Október 5-én a Szabadág téren pedig megtörtént a hivatalos projekt nyitó rendezvény is, melyen 
szintén dr. Garay Rita polgármester és Szuda Zoltán projektvezető tájékoztatták a megjelenteket. 
Elmondták azt is, hogy az építési munkák a napokban elkezdődnek.  
A rövid kávészünet után az érdeklődök bejárhatták az építési területeket és válaszokat kaphattak 
kérdéseikre. 
A projekt 2010. március 31-én fog befejeződni. 
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