
 
 

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 
 
Pályázat címe: Kerékpárút fejlesztés Kakasdon 
 
Kedvezményezett neve: Kakasd Község Önkormányzata 
 
A beruházás összköltsége: 122.554.641,- Ft 
 
Szerződött támogatási összeg: 121.928.567,- Ft 
 
Támogatás mértéke (%-ban): 99,5 % 
 
Saját forrás összege: 626.074,- Ft (0,5 %) 
 
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
 
A projekt keretében megvalósul Kakasd-Széptölgyes és Kakasd, Kossuth L u. között, a 6. 
sz. főút Ny-i oldalán, azzal közel párhuzamosan 781,8 m épített kerékpárút. Az épített 
kerékpárút Ny-i, jobb oldalán a 0+000 és a 0+772,9 km szelvények között nyílt földmedrű 
árok épül két db áteresszel (0+228,4 és 0+772,9 km szelvényekben). Az épülő kerékpárút 
a kezdő szelvény felől Kakasd belterületén áthaladó kerékpár sávokhoz kapcsolódik a 
Kossuth L. utcában kialakításra kerülő kerékpáros nyomon keresztül 412 m hosszan. 
Emellett a közlekedésbiztonsági audit előírása alapján, a Kossuth L. u-i kerékpáros nyom 
kezdete és a meglévő kerékpársáv csatlakozásánál, a kerékpáros átkelő közelében 
bővítésre kerül a meglévő közvilágítás. Az úttestek mentén 3 db, kandeláberre szerelt 
lámpatest kerül létesítésre. A belterületen áthaladó kerékpár sávokhoz kapcsolódóan 
megvalósul továbbá a Rákóczi F. utca nyugati ág kerékpáros nyom 843 m hosszan. 
Fenti kerékpáros létesítmények megvalósulásával a kerékpárforgalmi hálózati tervben 
szereplő útvonalból összesen 2.036,8 m kerékpáros hálózati elem valósul meg jelen első 
ütemben a Sióagárd-Kakasd-Bonyhád útvonal (Völgységi-patak völgye) és a Szekszárd-
Bonyhád útvonal (Völgységi-patak völgye) térségi hálózati elemek részeként, illetve 
azokhoz kapcsolódóan. 
A beruházás által olyan fejlesztés valósul meg, amely a jelenlegi településen belüli 
közlekedést, valamint a település, vagy településközpont és a lakott területen kívüli 
elérhető lakott településrész között a közlekedést könnyebbé, biztonságosabbá teszi a 
levegőszennyezés csökkentésével. 
A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a településen belül és a közelben fekvő Kakasd-
Széptölgyes településrészen lakók a munkahelyüket, a boltokat, a közszolgáltatásokat, a 
hivatalokat, a civil szervezetek telephelyeit, a turisztikai látványosságokat, a parkokat, az 
egészségügyi ellátást, a nevelési, az oktatási és a kulturális intézményeket stb. 
kerékpárral, könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban el tudják érni. 
A fejlesztés hozzájárul a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának 
növekedéséhez, és fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztés. 
A Szekszárd-Bonyhád és Kakasd-Bonyhád térségi hálózati elemek jövőbeni 
megvalósításával, azok részeként ösztönzi a kerékpáros turizmus megjelenését. 
 
A projektmenedzsmenti feladatokat és a kötelező 
nyilvánosság biztosítását a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 05. 31. 


