
MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/1 5

2019. 01. 15.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

SAJtókÖZLemÉNY
BőVülT A Térség kErékPárúT hálózATA

Jászfényszaru Város önkormányzata TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú „fenntarthatóság és bizton-
ság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdeké-
ben” című projektje keretében a Boldogi út és heves megye határa között a zagyva gáton kerékpárút 
épült.

A projekt keretében Jászfényszarun a 3126 jelű összekötő út (Boldogi út) és a Heves megyei határ között 3523,5 
m hosszban épült kerékpárút a Zagyva gáton. A megrendelői igénynek megfelelően 50 cm vastagságú alappal 
és 37-47 cm további rétegrenddel épült meg a 3 m széles, mindkét oldalán 0,5 m padkaszélességgel rendelkező 
út. A biztonságos kerékpározást felezővonal, a széleken jelzősáv szolgálja.

A projekt céljának megfelelően a kerékpárút megépíté-
sével a Jászfényszarun lévő munkahelyek Hatvan és 
Boldog településekről a Zagyva gáton kerékpárral is 
biztonságosan elérhetők.

A projekt adatai:
Projekt címe: Fenntarthatóság és biztonság a kerék-
pározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a 
munkába járás megkönnyítése érdekében.
Projekt azonosító száma:
TOP- 3.1.1- 15- JN1- 2016- 00027 
Kedvezményezett:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Projekt összköltsége: 250.000.000 Ft
Támogatás összege: 250.000.000 Ft
Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
Kivitelezés befejezése: 2018. 09. 28.
Projekt fizikai befejezése, az útszakasz forgalomba 
helyezése, projektzárás: 2019. 05. 31.
Tervező: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Kivitelező: Swietelsky Kft.
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Menedzsment:
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Közmeghallgatás
Jászfényszaru Város Önkormányzata közmeghallgatást kíván összehívni

2019. február 27-én (szerda) 15:00–16:00 óra között
Helyszín: Városháza kistárgyalóterme

Akadályoztatása esetén észrevételeit megfogalmazhatja és továbbíthatja a jaszfenyszaru1@vnet.hu e-mail címre, illetve személyesen ügy-
félfogadási időben Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternél, valamint dr. Voller Erika jegyzőnél.

Bemutatásra kerül a 2019. évi költségvetési terv, amelyet a helyi lapokban, illetve megújult honlapunkon is közzéteszünk.
A közmeghallgatás keretén belül bemutatásra kerül 2019. év egyik kiemelt beruházása, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító 

számú „Közép- és Kelet Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 5. (KKMO5)” című projekt, melynek keretén belül 
megoldódik többek között Pusztamonostor település belterületének szennyvízcsatornázása és -elvezetése a meglévő jászfényszarui szenny-
víztisztító telepre, illetve a jászfényszarui szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése.

Megtisztelő jelenlétükre számítva várjuk lakossági észrevételeiket!
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Fotó: Bőti Szilvia


