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A TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztési című konstrukció keretében nyert 340 millió Ft 
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani konzorciumi formában. Ezen 
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg és a 340 millió Ft európai uniós támogatásból 
Fegyvernek Város, mint projektgazda mellett 8 település együttműködésével és fejlesztése valósul meg a 
projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora. 
Ezzel 4 járás együttes fejlesztése valósul meg, a településeken a lakókat és az átutazókat is egy rendezett, 
egységes kép fogadja. Mindez párosításra kerül forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal, 
amely eredményeképpen mind a közösségi közlekedés, mind a településeken belüli közlekedés biztonságosabbá, 
kényelmesebbé és hosszú távon fenntarthatóvá válik.

A fejlesztés eredményeként jelen konzorciumi projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések 
valósulnak meg: 
Fegyvernek: 
A 3216. jelű út szelvényei szerint visszafelé haladva a 4. számú főút irányába elsőként a Béke utcánál 2 db 
autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerék-
pártároló építése. A városközpontban a piacnál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény, az orvosi rendelőnél 
pedig 2 db autóbuszmegálló öböl és 1 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint 
kerékpártárolók építése. A város központi részén további 19 db (három csoportban elhelyezett) közúttal párhuzamos 
vagy arra merőleges személygépkocsi parkoló építése térkő burkolattal. A Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 db 
autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öböl és 2 db felépítmény bontásával, valamint 
kerékpártároló építésével együtt. A 3216 jelű út mindkét oldalán a 0+255 és a 4+080 km szelvények között kerékpársáv 
felfestése és kerékpáros táblák elhelyezése. A 4. számú főút 128-as km szelvényében található buszmegálló pár 
megszüntetése, áthelyezése a 3216. számú út 0+200-as km szelvényében épülő buszfordulóba. A 4. számú főút 126 
és 127-es km szelvényeiben található buszmegállópárok felépítményeinek cseréje. 

Kétpó: 
Október 6. u. 1-3 sz. előtt a 4632 sz. közút 3+744 és 3+780 km szelvényei között a meglévő, jobboldali folyópályás 
autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre, új, korszerű váróhelyiséggel. A bal oldalon marad a 
folyópályás buszmegálló A Kossuth L. u. 10-12 előtt a 4632 sz. közút 3+273 és 3+329 km szelvényei között meglévő, 
baloldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A jobboldalon marad a folyópályás 
buszmegálló. A Felszabadulás úton 1 db forgalomlassító fekvőrendőr építése. A Kétpó belterület 170 hrsz-on 
(Kultúrház) és a Kétpó belterület 199 hrsz-on (Almásy tér) kerékpártárolók kialakítása alépítménnyel és felépítménnyel 
együtt.

Kuncsorba: 
Dózsa György u. 39-41. előtt a 4204. számú közút 5+050 és 5+109 km szelvényei között a meglévő, folyópályás 
autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre új, korszerű váróhelyiséggel. A szelvényezés szerinti jobb 
oldalon 1 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt és 2 db normál parkolásra kijelölt parkolóhely, valamint 
kerékpártároló épül. A Dózsa György. u. jobb oldal, 66. sz. előtt a 4204. számú közút 6+130 és 6+186 km szelvényei 
között meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A József Attila u. – Dózsa 
György u. csomópontjában új, szilárd burkolatú parkoló kerül kialakításra, melyen 6 db gépjármű tud várakozni. 

Kunhegyes: 
A 3221. jelű út 0+844 és 0+903 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl 
kerül megépítésre. Mindkét buszöböl esetében új, korszerű várós helyiség kerül kialakításra. A 3217. jelű út 1+288 és 
1+375 km szelvényei között a meglévő 2 db autóbuszöböl felújításra kerül és új korszerű, modern buszváró helyiségek 
kerülnek kialakításra. 
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