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Projekt tartalmának bemutatása:  
A tervezett projekt megteremti a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeit Kaposhomokon. Kieme-
lendő, hogy a település Telekhegy elnevezésű külterülete is elérhetővé válik kerékpáros létesítményen ke-
resztül a projekt hatására. A projektben továbbá kiemelt cél a település központjában lévő, helyközi buszjára-
tok megállójának és egyben fordulójának fejlesztése, valamint forgalomcsillapított lakóterületek kialakítása. 
A projekt megvalósítása a napi szintű ügyintézés, munkába, illetve iskolába járás infrastrukturális feltételeit 
fejleszti, illetve növeli a település közlekedésbiztonságát. Tekintettel arra, hogy a beruházás a lakosság napi 
szintű ingázásának körülményeit fejleszti, valamint növeli a település közlekedésbiztonságát, a projekt elő-
segíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeinek javulását. A projekt várhatóan hozzájárul a szén-
dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető települési környezet kialakulásához. Továbbá, a projekt hatására 
az alternatív közlekedési módokat választók biztonság- és komfortérzetének növekedése várható. A közös-
ségi közlekedést használók számára a buszforduló mellett buszváró létesül, valamint B+R kerékpáros tároló 
kerül kialakításra. Továbbá a közlekedésbiztonság növelésének érdekében a Petőfi téri elavult és hiányos 
járdarendszer kiegészítése, javítása is megvalósul. A projekt keretében megvalósítani kívánt: 
– Teljes település közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá tétele kerékpárforgalmi létesítmények kije-

lölésével. 
– Településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal 

kialakítása. 
A kerékpáros közlekedés népszerűsítésére vonatkozó kampányt a beruházás kivitelezését követően kívánjuk 
megtartani. A kampány keretében elsősorban kerékpározással kapcsolatos játékok (pl.: ügyességi „verseny”, 
KRESZ oktatás gyerekeknek) lebonyolítását tervezzük, melyek során kerékpáros közlekedésbiztonsági esz-
közöket (pl.: kerékpárra rögzíthető helyzetjelző eszközök, fényvisszaverő mellény, stb.) adunk ajándékba. 
A szemléletformáló kampánynak további célja a környezettudatosságra való nevelés, valamint a közösségi 
közlekedés – környezeti és anyagi – előnyeinek bemutatása. A szemléletformáló tevékenységet a teljes lé-
tesítmény átadását követő időszakra terveztük. A projekt kapcsán kb. 4,4 km kerékpározható létesítmény 
kijelölésére kerül sor. A fejlesztés megvalósítása esetén elvárható, hogy a kialakított kerékpáros nyomvonal 
– főképp a településrészek közti szakaszon – hozzájáruljon a kerékpárral közlekedők közlekedésbiztonsá-
gának javításához. Ezért a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt fi-
gyelmet fognak kapni. A forgalomcsillapítás hatására vélhetően a nő település lakosainak biztonságérzete. 
A beruházás által jelentkező környezeti károk enyhítésére, ellentételezésére a projekt keretében a közösségi 
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztési helyszínén tereprendezés, illetve zöld felület kialakítása is várható.
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