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Kiskunmajsa Város Önkormányzata 117 millió forint vissza nem térítendő
uniós támogatást nyert 2012. évben az „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A
130 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból az útfelújítás
mellett gyalogátkelőhely, buszöböl és parkolók is épültek a biztonságosabb
közlekedés érdekében, valamint területrendezéssel az utcakép is megszépült.
A felújított Iskola utcát ünnepélyes keretek között adták át 2013. január 22-én. Az
ünnepségen köszöntőt mondott Faludi Tamás, Kiskunmajsa polgármestere, valamint
Kapus Krisztián a térség országgyűlési képviselője, majd a helyi általános iskolások
műsorát követően szalagátvágással és hordógurítással avatták fel az elkészült utat.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának jelen fejlesztési igénye mögött az a távlati
cél húzódott meg, hogy az önkormányzat biztosítani tudja a közszolgáltatások könnyebb
és gyorsabb elérését a tulajdonában és fenntartásában álló gyűjtőút felújításával. A
projekt közvetett célja volt az utcában található általános iskola és sportcsarnok, továbbá
a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a környék szolgáltató és
kereskedelmi
létesítményeinek
és
munkahelyeinek,
továbbá
a
lakóterület
összeköttetésének fejlesztése.
A projekt fő eleme az Iskola utca 572 méteres szakaszának átfogó felújítása volt,
melynek egy része teljes burkolatbontással, egy része pedig a burkolat megerősítésével,
valamint szélesítésével valósult meg. A projekt részeként a meglévő járdák térkő
burkolással történő felújítása mellett a Széktósor – Munkácsy M. utca közötti 101
méteres szakaszon a hiányzó járdaszakasz is kiépült.
A gyűjtőúton jelentős forgalmat generáló közoktatási intézménybe közel 300 alsó
tagozatos diák jár, ezért közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos volt az
iskola előtt egy szintemeléssel kialakított gyalogátkelőhely létesítése megvilágítással és
járdakapcsolat kialakításával, mely egyben forgalomcsillapító eszközként is szolgál,
emellett egy buszöböl és 9 db parkoló létesítése is megvalósult az iskola előtti
útszakaszon.
Az utcakép szépítése érdekében zöldterület-fejlesztés is megvalósult egyoldali
fasor ültetésével, újrafüvesítéssel és utcabútorok kihelyezésével.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata bízik abban, hogy az Iskola utca felújított
szakasza mindenki megelégedésére szolgál majd és a közlekedők utazáskényelmi és
forgalombiztonsági feltételeiben pozitív változást hoz.
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Kiskunmajsán” című projekt a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretein belül, az
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