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Kölesd-Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése
A projekt célja:
A projekt keretében tervezett kerékpárút a Kölesd és Kistormás településeket kötné össze.
Az útvonal a 6313. számú Kölesd-Gyönk összekötő út mellett haladna a szelvényezés
szerinti jobb és bal oldalon (szakaszonként felváltva. A kerékpárút – amely négy szakaszra
osztható a tervezés szerint – 2142,6 fm hosszan haladna végig belterületen.
A projekt közvetlen célja a Kölesd és Kistormás községek közötti kerékpárút kialakítása
révén a két település közötti biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése, mely
lehetővé teszi a lakosok a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét,
tekintettel arra, hogy a két település központjában található és így elérhetővé válik mindkét
község különböző köz- és közösség intézményei (pl. a közös hivatal, a víziközmű társulat
irodája, a Kismegyeháza, a posta, az orvosi rendelő, a körzeti megbízott, a települések
oktatási intézményei, a szociális- és egészségügyi intézmények). Megvalósul a
hivatásforgalmi kerékpárút-fejlesztés, hiszen elérhetővé válik a több munkahely is, mind
Kölesden, mind Kistormáson.
A megvalósítandó útszakasz emellett turisztikai célokat is szolgál. Kölesd egyik fontos céljai
között szerepel a település turisztikai potenciáljának emelése. A község legnagyobb
turisztikai attrakciója az Kismegyeháza. A mostani funkciója: művelődési ház és a Tolnai
Borok Házának épülete. Mivel ezen a szakaszon eddig csak a közúton volt lehetőség a
kerékpározásra az érintett célállomások (közösségi helyek, gazdasági szereplők, turisztikai
attrakciók) elsősorban gépkocsival, vagy tömegközlekedési eszközzel volt elérhető, így
csökkenhet az érintett szakaszon autóval közlekedők száma, nőhet a kerékpáros közlekedők
száma, azaz nőhet napi utazások esetén fő közlekedési eszközként a kerékpáros
közlekedési módot választók részaránya.
A projekt közvetett céljai:
- környezetkímélő közlekedés feltételeinek biztosítása, a közlekedési eredetű
légszennyezettség mértékének, illetve a zajterhelés csökkentése,
- a 6313. számú összekötő út tehermentesítése, a biztonságos közlekedés megteremtése az egészséges életmódra nevelés, a jobb egészségügyi állapot megteremtése,
- a két településen élők életkörülményeinek javítása, a területi elhelyezkedésből való hátrány
csökkentése,
- egységes településkép arculat megjelenésének biztosítása.
A tervezett szakasz illeszkedik a településfejlesztési koncepcióhoz és a rendezési tervhez.
Összeköti két település központját és a két végén kisforgalmú utak is mennek tovább. A
projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem
támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt Az önállóan támogatható
tevékenységek keretében a projekttel a Kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg azzal, hogy
kialakításra kerül települések közötti kerékpárforgalmi útvonal, illetve Kölesd és Kistormás
községek egyes településrészei kerékpárosbaráttá válnak kerékpárforgalmi létesítmény
építésével. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az
alábbiak valósulnak meg:
- nyilvánosság biztosítása,
- a projekt részeként kötelező szemléletformáló kampány megvalósítása.
A tervezett kerékpárút a 6313. számú Kölesd-Gyönk összekötő út nyomvonalával
párhuzamosan, az összekötő út 0+000 km szelvényétől a 2+142,6 km szelvényéig épülne
meg 2142,6 m hosszan. Kölesd községközpont kerülne összekötésre Kistormás

községközponttal. A területi viszonyok és a célszerűség okán a tervezett kerékpárút négy
szakaszra került felbontásra. Osztályba sorolása: "C" hálózati szerepű.
Becsült kerékpáros forgalom mértéke: A két település lakossága összesen 1.821 fő a KSH
2015.01.01. adati alapján. Kölesden 1.482 fő, míg Kistormáson 339 fő lakik. A
kerékpárforgalom maghatározásakor a településre jellemző aránynál a vidéki településekre
jellemző 15%-kal számoltunk, így a megépítendő kerékpáros létesítmény helyi, napi átlagos
forgalma 273 fő.
A Felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése - a fejlesztés
összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti,
azokhoz hozzájárul: a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő
közlekedésfejlesztési intézkedések valósul meg a két település települések között, így
hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez. A
növekvő kerékpáros forgalom csökkenti a személygépkocsi használatot.
A beruházás gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a
munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, hisz több munkahely és gazdasági szervezet
fekszik a kerékpárút mentén (BEANETT Munkaruházati Bt., Kölesdi Agrár Kft., KölesdKistormás Vízmű Kft., Kölesdi Önkormányzati Kft.) - a projekt hozzájárul célérték vállalásával
a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” OP indikátor teljesüléséhez: 2,1426
km. - a projekt kerékpárosbarát tevékenységet is tartalmaz.
A projekt illeszkedik az elfogadott Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció (TMTK)
horizontális céljaihoz:
1) együttműködésre épülő fejlesztések: két település konzorciumában, a helyi civil
szervezetek támogatásával valósul meg a fejlesztés mind az előkészítés, mind a
megvalósítás folyamán 2) környezettudatos és fenntartható fejlesztés: hozzájárul az
éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez a kerékpáros
forgalom növelésével, a gépjárműforgalom csökkentésével, jó hatással van a testi és lelki
állapotra
3) munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztések: a kerékpárút
több munkahelyet érint közvetlenül (4 db), melyek megközelítése könnyebb lesz az ott
dolgozók által
4) családbarát fejlesztések: a kerékpárút hozzájárul az oktatás intézmények és
közszolgáltatás, egészségügyi intézmény megközelítését; rekreációs és egészségmegőrző
jelleg, segíti a biztonságos közlekedés megvalósítását, növeli a mobilitást, a magas
végzettségű emberek helyben történő foglalkoztatása megoldhatóvá válik, nem
kényszerülnek ezzel elvándorlásra
5) vállalkozásbarát fejlesztések: a beruházással felpezsdül a település élete, még több
turista érkezhet, ami további fejlesztéseket generál (multiplikatív hatás) - a projekt illeszkedik
az elfogadott TMTK gazdaságfejlesztési stratégiai céljaihoz: javítja a helyi vállalkozások
elérhetőségét, a munkavállalók munkábajutási lehetőségeit, esetleges újabb munkahelyek
teremtését generálja.

