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Körmend közel 207 millió fo-
rint uniós támogatást nyert 
a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program „Belterületi utak fej-
lesztése” címû pályázati ki-
írásán. A több mint 276 millió 
forint összköltségvetésû beru-
házásból közlekedésbiztonsági 
fejlesztésekre és körforgalmi 
csomópont átépítésre kerül sor.

Uniós támogatással átépítik Kör-
menden a belvárosi dr. Batthyány-
Strattmann László és Bajcsy-Zsi-
linszky utcák által lefedett szakaszt. 
A forgalmi rendet új körforgalom 
építésével átalakítják, melyhez négy 
ágon csatlakoznak az utcák: a nyu-
gati ágon a dr. Batthyány-Strattmann 
László utca, délrôl a Bajcsy-Zsilinszky 
utca, a keleti oldalon a Molnár Lajos 
utca. Az északi ágon, ahol a kastély 
déli bejárata van, a tervezett útsza-
kasz kapubejáróként üzemel majd, 
és ennek megfelelôen alakítják ki. A 
körforgalmi csomópont mellett két 
csatlakozó utca – a dr. Batthyány-
Strattmann László és a Bajcsy-Zsi-
linszky – is átépül.

A területen 124 új parkolóhelyet 
alakítanak ki a Rákóczi úttól a Mónus 
Illés utcáig, a fôtéren már használható 
94 parkolóhely mellé.

 Az átalakítások érintik a Szabadság 
tér délkeleti oldalán jelenleg üzemelô 
két autóbuszmegállót is. A körforga-
lom egyik célja, hogy a Szabadság tér 
átépítése után is biztosítható legyen 
a helyi autóbuszjáratok akadálytalan 
közlekedése, megfordulása, ezért a 
megállóhelyeket is áthelyezik.

 A 74168. jelû út mellett gyalogos- és 
kerékpárutat is építenek. Az építkezés 
által összeér a már elkészült Rákóczi-Hu-
nyadi utcai átvezetés a Rábán aluli kerék-
párút szakaszával. A projekt keretén belül 
elvégzik a körforgalmi csomópont létesí-
téséhez szükséges közmûkiváltásokat, és 
az érintett úthálózat csapadékvíz-elveze-
tését is megoldják.

 A város önkormányzata és a Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont (KKK) között létrejött megálla-
podásnak megfelelôen megtörtént 
az érintett útszakasz önkormányzati 
tulajdonba vétele (korábbam állami 
tulajdon volt), melyet a Közlekedési 
Hatóság helyi úttá minôsített át. 

A támogatási szerzôdést 2011. 
január 10-én írták alá ünnepélyes 
keretek között a Polgármesteri 
Hivatalban. Az elôzetes egyezteté-
sek után május 3-án történt meg a 
munkaterület átadása, és kez dôdött 
el a kivitelezés. A fejlesztések össze-
sen több mint 276 millió fo  rintba 
kerülnek, melynek 75 százalékát az 
elnyert Európai Uniós támogatásból 
fedezik. Az építkezés várhatóan 
2011. júliusában fejezôdik be. A 
kivitelezést a ZÁÉV Zrt. végzi. 

Az útszakasz fejlesztésével 
összhangban történik a régi Rá-
ba-híd felújítása, mely a Magyar 
Közútkezelô Kht beruházásában 
valósul meg. A híd felújítása  áp-
rilisban megkezdôdött. Itt a mun-
kálatok várható befejezése május 
végére, június közepére tehetô a 
beruházó szerint.

A megvalósuló beruházás tartal-
milag illeszkedik a Szabadság tér 
fejlesztéséhez, valamint a Rába híd 
felújításához, és jelentôsen meg-
növeli a gyalogszerrel, kerékpárral 
és gépkocsival való közlekedés 
biztonságát Körmenden. 

Újabb nagy projekt kivitelezése kezdôdött  
Körmenden
A Szabadság tér és a Rába-híd felújítása után újabb fejlesztés indult
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Körmend önkormányzata a közleke-
désbiztonság érdekében körforgalmi 
csomópontot építtet ki a Bajcsy-Zsi-
linszky és a Batthyány utcák csomó-
pontjában. A fejlesztés során a Rákóczi 
utcától a Mónus Illés utcáig történik 
az átépítés. A forgalom elterelésére 
irányuló táblázás, kordon létesítése a 
2011. május 9-ei héttôl folyamatosan 
épül ki az érintett területen. 

Az építés idejére vonatkozó ideiglenes 
forgalomtechnika alapján a 2011. május 
16-i héttôl már lezárásra került a Batthyány 
utca Szabadság tértôl a Bíróság épületéig 
tartó szakasza, ahol az ideiglenes út épül ki. 
A várható befejezés: 2011. július 14.

A személyforgalom és a kerékpáros forga-
lom a Szabadság tér felôl lehetséges, emel-
lett a célforgalom átengedése biztosított lesz. 

A személygépjármû forgalom a 
létesítendô, ideiglenes zuzalékolt út se-
gítségével éjszakai órákban biztosított, va-
lamint napközben a célforgalom számára. 

A napközbeni forgalmat a munkálatok 
alatt személyi irányító is segíti, az igé-
nyeknek megfelelôen.

A tehergépjármû-forgalom kitiltásra 
kerül az építés ideje alatt, kivételt 
képez a célirányos (telephely, árufel-
töltés) nehézgépjármû-forgalom, vala-
mint az építéshez szükséges forgalom.

A tömegközlekedésben a Vasi Volán 
már 2011. április 1-tôl a Hunyadi utcai 
megállóhelyeken bonyolítja a forgal-
mát, ez folyamatos lesz az építés ideje 
alatt, a buszok nem jönnek be a kastély 
megállókhoz.

A Szabadság téri parkolók a Bástya 
utca és a Széchenyi utca felôl meg kö ze-
lít hetôek, a Batthyány utca felôl lezárják 
kerülnek a tér északi és déli utcáit.

Az ideiglenes forgalomtechnika 
honlapunkon is megtekinthetô: 

www.kormend.hu 
Kérjük az építés alatti szíves türel-

müket.
Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztató
Ideiglenes forgalomelterelés

Elkezdôdött
A nyitórendezvényrôl

Május 4-én sajtótájékoztatóval egy-
bekötött nyitórendezvényre került 
sor a Batthyány-kastély színházának 
elô terében. A Nyugat-Dunántúli 
Operatív Program "Belterületi utak 
fejlesztése" keretében megvalósuló, 
a „Dr. Batthyány-Strattmann László 
és Bajcsy-Zsilinszky utcák közleke-
désbiztonsági fejlesztése és kör-
forgalmi csomópont építése” cí mû 
projektet ismertette a város polgár-
mestere, Bebes István és a terveket 
készítô cég vezetôje, Tóth János.

Bebes  I s t ván  po lgá rmes te r 
köszöntôjében elmondta, hogy az el-
múlt év októberében adták át az átala-
kított Szabadság teret a felújított régi 
városháza épületével, jelenleg pedig 
folyamatban van a hivatali épület ügy-
félközpontú korszerûsítése. Ezekhez a 
fejlesztésekhez szervesen kapcsolódik 
a dr. Batthyány-Strattmann László és a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák közleke-
désbiztonsági fejlesztését, körforgalmi 
csomópont kiépítését megcélzó pro-
jekt. A beruházás tartalmilag illeszke-
dik a Szabadság tér fejlesztéséhez, s 
jelentôsen megnöveli a gyalogszerrel, 
kerékpárral és gépkocsival történô 
közlekedés biztonságát is.

Tóth Jánostól, a Linakron Kft. ügyve-
ze tôjétôl megtudtuk, hogy ennek a 
biztonságnak az egyik záloga, hogy 
kerékpáros vonalon összekötik a már 
kiépült Rákóczi-Hunyadi utcai átvezetést 
a Rábán aluli kerékpárút szakaszával. 
A Batthyány-kastély déli kapuja alatt 
tervezett körforgalmi csomópont is a 
közlekedésbiztonság növelésének ér-
dekében épül ki. A projekt keretén belül 
nemcsak utak, parkolók épülnek, de a 
elvégzik a körforgalmi csomópont léte-
sítéséhez szükséges közmûkiváltásokat, 
és az érintett úthálózat csapadékvíz-el-
vezetését is megoldják.

Így a megújuló Rába-híd és fôtér 
közötti szakasz is rendezetté, európai 
színvonalúvá válik.

A projekt azonosító száma:  
NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0008


