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Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes ...
Az úthálózat mennyisége, minősége, állapota a közúti közlekedés szempontjából kiemelt fontosságú, mert fejlesztése, az utak
minőségének szinten tartása, illetve javítása hatással van a regionális célok elérésére, az úthasználók biztonságára és a közlekedés
költségére.

Újfehértón, hasonlóan a régió sok más településéhez, a meglévő szilárd burkolattal ellátott utak állapota az évek során
megnövekedett forgalom és az időjárás viszontagságai következtében jelentősen megromlott, ezért a város Képviselő-testülete a
pályázati lehetőséget kihasználva a Széchenyi út felújítása mellett döntött.

Az önkormányzat által az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében
benyújtott, „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével” című,
ÉAOP-3.1.2-2007-0067 azonosító számú pályázata 2008 nyarán sikeres elbírálásban részesült.
A projekt keretében megvalósításra került:

- Az Újfehértó, Széchenyi utca korszerűsítése, szélesítése 2,89 km hosszan a 4-es számú főúttól a Fő térig.
A tervezett út sávszélessége 3 m.

- A 4. sz. főút – Széchenyi utca csomópontban jobbra kanyarodó sáv kialakítása.

- A Széchenyi utca és Vasvári Pál út találkozásánál a kereszteződés burkolat felújítása

- A Széchenyi utca és a Vasvári Pál út kereszteződésénél biztonságtechnikai szempontból a balesetveszély csökkentése miatt
forgalomcsillapító eszközök (fekvőrendőr), közúti jelzőtábla és közúti úttartozékok(sebességkorlátozó –és stop tábla, forgalmi tükör)
kihelyezése, útburkolati jelek készítése

- A tervezési szakaszon az útépítéssel együtt járda szakaszok (1 m szélességű), útszegély és padka, valamint gyalogátkelőhelyek
kiépítése.

- Közvilágítás korszerűsítése.

- Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése.

A projekt 2010. november 22.-ei műszaki átadás-átvételi eljárást követően lezárult. Ezt követően a felújított útszakaszt átadták a
közlekedésben résztvevőknek, illetve a lakosságnak, melyet azóta is nagy megelégedéssel használnak.
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Kedvezményezett:
Újfehértó Város Önkormányzata
4244 Újfehértó, Szent I. u 10.

Közreműködő Szervezet:
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
www.eszakalfold.hu,

Linkek: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu,
Irányító Hatóság - www.rop.hu,

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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