
 
 

Sajtóközlemény 
190,58 millió forintos Európai Uniós támogatással újítja meg belterületi közúthálózatát Ófehértó 

Község Önkormányzata 

2023. február 27. 

Ófehértó Község Önkormányzata Európai Uniós támogatásból valósítja meg belterületi útjainak 
fejlesztését. A Széchényi Terv Plusz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 
meghirdetett Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott sikeres pályázaton 190,58 
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat. A projekt célja javítani a település 
önkormányzati tulajdonban lévő úthálózatának állapotát. A sikeres pályázat eredményeképpen 
összesen 897 folyóméteren valósul meg szilárd útburkolat a jelenlegi földutak nyomvonalán, mely 
jelentősen javítana fogja Ófehértó Község közlekedési infrastruktúrájának minőségét. 

A fejlesztés keretében az önkormányzat három földútjára kerül szilárd útburkolat. A megújuló Arany 
János utca, Magyi út és Novákkert utcák a településközpont és a település közintézményeinek, 
közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségét fogják biztosítani a jövőben. Ezen 
túlmenően hozzájárulnak a településen átmenő gépjárműforgalom zavartalan és a jobb útviszonyok 
miatti gyorsabb áthaladásához, mely csökkenti a gépjárművek károsanyag kibocsátását is. Az utak 
megújulása javítja a településközpont és a lakóterületek közötti útkapcsolatokat, ami gyorsítja az elérési 
útvonalakat és csökkenti a környezeti terhelést.  

A megvalósuló fejlesztések bemutatása: 

Magyi utca: 5,50 m széles burkolatszélességű, aszfalt burkolatú út létesül, szikkasztó árok építésével a 
vízelvezetés megoldására. 

Novákkert utca: 3,00 m széles burkolatszélességű, aszfalt burkolatú út létesül szikkasztó árok 
építésével. 

Arany János utca: 3,00 – 4,00 m széles burkolatszélességű, aszfalt burkolatú út létesül szikkasztó árok 
építésével. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz történő hozzájárulás: 

• A gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés: A projekt keretében 
megvalósuló útfejlesztés eredményeképpen Ófehértó Község infrastruktúrájának állapota, 
értéke, valamint a lakosság életminősége, elégedettségi szintje javulni fog. A közutak megfelelő 
állapota hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és a munkahelyteremtéshez. 

• A térségek és települések népességmegtartó képességének erősítése: A megvalósuló 
útfejlesztések révén a fejlesztés hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez, a város 
népességmegtartó erejének fenntartásához, így a lakosság életminőségének pozitív 
változásához. Kiemelt fontosságú a helyi közszolgáltatások fejlesztése, így a közutak 
fejlesztése – melyek az országos, ágazati szakpolitikai programokhoz kapcsolódva valósulnak 
meg. 

 
A beruházás tervezett megvalósítási határideje: 2023.12.31. A projektről bővebb információt a 
www.ofeherto.hu oldalon találhatnak.  
 
További információ kérhető: 
Simon József polgármester 
tel: 30/960-1915 
e-mail: polgarmester@ofeherto.hu 
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