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Nyírbátor Város Önkormányzata, olyan fejlesztést hajt végre a településén, amely hozzájárul az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet 
kialakulásához. A 274.713 millió forint európai uniós támogatás segítségével épülő kerékpárutak 
hálózati rendszerré történő alakítása a helyi érdekű gazdaságfejlesztési igényekkel összhangban 
valósul meg. A fejlesztés eredményeként a lakóterületen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a 

települések belterülete kerül összekapcsolásra. Mely azért is kiemelkedően fontos, mert a Nyírbátori 

Ipari Park a megye egyik legjelentősebb iparterülete, ahol naponta közel 4650 fő munkavállaló fordul 
meg. A beruházásnak köszönhetően lehetővé válik a kerékpárral való városközpontba jutás, a 
szakrendelők, a város történelmi nevezetességeinek, valamint az Ipari Parkban lévő cégek elérése. 
Továbbá a fejlesztéssel, a kerékpárral való közlekedés is biztonságosabb lesz.  
Segíti a fenntartható, környezetbarát közlekedésre való nevelést. A fejlesztés egyik célja az 
egészséges életmódra való serkentés, helyi turizmus erősödése. A kerékpárút által biztonságosan 
bejárhatók lesznek nagy távolságok a családosok részére is. 
A felvázolt cél teljes mértékben illeszkedik a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Felhívás fenntartható 
közlekedésfejlesztésre” című pályázati felhívásban meghatározott célokhoz.  
A fejlesztés helyszínei: Fáy András u. Szentvér köz kereszteződéstől Fáy A. u. Árpád u. 
kereszteződésig; Édesanyák u. Vár u. kereszteződésétől a Fáy András. u. – Szentvér köz 
kereszteződéséig;Nyírbátor, Debrecen u.Tűzoltóságtól Jókai Mór kereszteződésig; Jókai Mór út 
kereszteződésétől a Damjanich út folytatásaként a Madách u. – Édesanyák u. 
kereszteződéséig;Nyírbátor Ipari park u. meglévő kerékpárúttól az Ipari u. – 471-es út 
kereszteződéséig 
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma 2020. október 31. 
 
 
„A projektről bővebb információt a www.nyirbator.hu oldalon olvashatnak.” 
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Megkezdődött a kivitelezés a Nyírbátor Város Önkormányzata által elnyert TOP-3.1.1-15-SB1-2016-
00003 azonosítószámú, „Meglévő kerékpárutak hálózati rendszerré történő fejlesztése 
Nyírbátorban” című projekt vonatkozásában. Nyírbátor Város Önkormányzata 274. 713 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül. A fejlesztés keretei között a Nyírbátor 
belterületén lévő kerékpárutak összekapcsolása, hálózati rendszerré történő alakítása valósul meg.  
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