
     

 
 

 
 

Észak-magyarországi Operatív Program, Kistérségek központi 
településeinek közlekedésfejlesztése: „Sajószentpéter történelmi 

belvárosához vezető út felújítása” ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 
 

Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra 
 
A projekt célja, hogy a Sajószentpéter történelmi belvárosába befutó utak 
(Lévay, Árpád, Petőfi) felújításával könnyen elérhetővé váljanak a város 
közintézményei (polgármesteri hivatal, okmányiroda), valamint, hogy megfelelő 
összeköttetés létesüljön a kertvárosi rész és a városközpont között. A projekt 
megvalósulása során járulékos előnyként jelentkezik, hogy Dusnok, valamint a 
Fecske-szög elérhetősége is nagymértékben javul. A pályázatban szereplő utak 
felújítására a források a fenntartónál nem vagy csak részben állnak 
rendelkezésre, így azok kiegészítésére az ÉMOP-3.1.2 pályázati konstrukció 
keretében nyílt lehetőség.  
 
A projekt tartalma 
 
A projekt hozzájárul az ÉMOP-3.1.2 pályázati konstrukcióban megjelölt, 
funkcióbővítő és településrehabilitációs célokhoz: a felújított utak 
bekapcsolódnak a történelmi városközpont rehabilitációjának részeként 
kialakításra kerülő útszakaszba, ezért a közösségi funkció erősödése, valamint 
az intenzív áthaladó forgalom indokolja a mintegy 1491 m hosszúságú útszakasz 
felújítását. Az útburkolat megerősítése és szélesítése mellett mindhárom út 
esetében a kapubejárók és a járdák kivitelezése, valamint a csapadékvíz-
elvezetés is megoldódik.  
 
Célcsoport      
 
Közvetlen célcsoport 
- a fejlesztéssel érintett terület lakossága 
- a térség vállalkozói 
 
Közvetett célcsoport 
- a város és a szomszédos települések lakossága 
- a városon átutazók 



 
A fejlesztéssel közvetlenül érintett lakosok száma 4923 fő. A pályázatban 
szereplő utak felújításával közel 40 százalékkal csökken a városközpont 
eléréséhez szükséges idő, ami így átlagosan 2,1 percre redukálódik mind a 
kertvárosi övezetből, mind a belváros távolabbi pontjairól érkezők számára.   
 
A pályázat számokban  
 
Sajószentpéter Város Önkormányzata mintegy 39,685 km hosszúságú, saját 
tulajdonú belterületi úthálózattal rendelkezik, amelyből a projekt megvalósulása 
során 1,491 kilométernyi szakasz újul meg.  
 
Lévay út   
 
Úthossz: 541 m 
Burkolatszélesség: 3-4 m 
 
Árpád út 
 
Úthossz: 90 m 
Burkolatszélesség: 6-6,5 m 
 
Petőfi út 
 
Úthossz: 860 m 
Burkolatszélesség: 3-6,5 m 
 
Önrész:   13,583 MFt 
A támogatás összege: 76,973 MFt 
Összes költség:  90,556 MFt   (ebből építési költség: 70,081 MFt) 
 
A projekt időtartama:   2009. május 25 – 2010. május 30.  
 
A projekt kivitelezője:  FK-RASZTER Építő Zrt.  
    
 
 



                                 

 
 
 
                                                  

                
 
 
 
 
                                                    

 
 
 


