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Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Székkutas Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Tisza-Maros értékei komplex 
kerékpáros túraútvonal kialakítása című, VP6-19-2.1-84-4-17 kódszámú pályázati felhívásra. 
A projekt keretében 17 település mellett Kiszombor nagyközség is nevesítésre került, ahol az 
alábbiakat szeretné megvalósítani:  

- településenként 1-1 db kerékpáros pihenőhely (mely a csanádpalotai közfoglalkoztatási 
programban készül) kialakítása és telepítése hulladékgyűjtővel és kerékpártárolóval, a 
település részéről kijelölt önkormányzati tulajdonú területre a mellékletben látható 
kerékpáros pihenőhely mintájára, 

- a túraútvonalhoz kapcsolódó kerékpáros turisztikai terv és marketingstratégia 
elkészítése, valamint logó- és arculattervezés, 

- online és offline módban is elérhető térkép készítése a kerékpárút-hálózatról, és a 
kerékpárút-hálózat menti pihenőkről az egyes településeken és az azok környékén 
található boltok, vendéglátóhelyek, benzinkutak, szálláshelyek, turisztikai attrakciók 
megjelölésével,  

- drónfelvételek készítése a kerékpáros pihenőhelyekről, azok környezetéről, 
- kisfilmek készítése a helyi/térségi sportolókkal, településvezetőkkel, ismert 

személyekkel, melynek célja a kerékpárutas túraútvonal népszerűsítése,  
- a projekttel kapcsolatos honlap és mobil applikáció készítése: térképpel, útvonallal, 

fotódokumentációval, kisfilmekkel, 
- a projekttel kapcsolatos nyomtatott és elektronikus térségi kiadvány elkészítése, 
- minden településen és kerékpáros pihenőben 1-1 tábla elhelyezése, melyen az elkészített 

térkép látható „Ön jelenleg itt tartózkodik” ponttal kiemelve és megjelölve a pihenőhöz 
legközelebb eső fontos helyszíneket, létesítményeket.  

 
A pályázati projekt összköltsége bruttó 35 millió Ft, mely 100 %-ban támogatott.  
 



A fenti pályázat benyújtásával kapcsolatban Székkutas Község Önkormányzata képviseletében 
Szél István polgármester megkereséssel fordult Kiszombor Nagyközség Önkormányzatához, 
hogy  

- kerüljön kijelölésre a kerékpáros pihenőhely számára alkalmas minimum 10 m2 
alapterületű, az önkormányzat tulajdonában lévő terület, valamint 

- a Képviselő-testület határozatban támogassa a fent részletezett szakmai tartalommal 
bíró pályázat benyújtását. 

 
A fenti megkeresés alapján megvizsgáltuk a kialakítandó kerékpáros pihenőhely számára 
alkalmas helyeket, és ezek közül a 43-as főút közelében lévő kerékpárút melletti 05660/3 hrsz-
ú önkormányzati tulajdonú ingatlannak a kerékpárút és csapadékvíz-csatorna közötti részét 
találtuk alkalmasnak erre a célra, ami a GKI volt üvegházának bejáratához vezető gyalogos 
átkelő mellett helyezkedik el.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2018. november 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 
 
  



 
  



 
 
  



 
  




