
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A Kedvezményezett neve: Balinka Község Önkormányzat

Projekt címe: Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

A szerződött támogatás összege: 115

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Megvalósítás tervezett ideje: 2017.06.02. 

Projekt száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016

 

 

Balinka 2012. évben készített közlekedésbiztonsági tanulmányt, amelyben a két, egymástól 5 km

található településrész, Balinka-Mecsértelep (8216 jelű út melletti régi bánya lakótelep) és Balinka település 

bevezető szakaszainak is forgalom csillapítását tervezte (forgalomcsillapítás, gyalogátkelőhelyek), ez azóta 

is első számú prioritású a helyi fejlesztések tervezésénél

A KOMPLEX programterv megvalósulása esetén jelentősen javulnának a gyalogos, kerékpáros és 

közösségi közlekedés feltételei, úgy hogy a jármű közlekedés is sokkal kedvezőbbé válna (parkolás 

lehetősége, szabványos buszöblök, biztonságosabb közlekedés). 

Balinka Község Önkormányzata a beruházás összköltségének nagyságára való tekintettel több ütemben 

szeretné a KOMPLEX programtervet megvalósítani, így a jelen pályázat során az I. ütemet. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a 

közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 

térítendő európai uniós támogatás segítségével

 

A projektről bővebb információt a http://www.balinka.hu

 

További információ kérhető: 

Wéninger László polgármestertől  

+36 22/411-506, polgarmester@balinka.hu

: Balinka Község Önkormányzata  

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

A szerződött támogatás összege: 115 000 000 Ft 

ban): 100 % 

Megvalósítás tervezett ideje: 2017.06.02. – 2019.09.30. 

2016-00007 

Balinka 2012. évben készített közlekedésbiztonsági tanulmányt, amelyben a két, egymástól 5 km

csértelep (8216 jelű út melletti régi bánya lakótelep) és Balinka település 

bevezető szakaszainak is forgalom csillapítását tervezte (forgalomcsillapítás, gyalogátkelőhelyek), ez azóta 

is első számú prioritású a helyi fejlesztések tervezésénél. 

rogramterv megvalósulása esetén jelentősen javulnának a gyalogos, kerékpáros és 

közösségi közlekedés feltételei, úgy hogy a jármű közlekedés is sokkal kedvezőbbé válna (parkolás 

lehetősége, szabványos buszöblök, biztonságosabb közlekedés).  

Önkormányzata a beruházás összköltségének nagyságára való tekintettel több ütemben 

szeretné a KOMPLEX programtervet megvalósítani, így a jelen pályázat során az I. ütemet. 

Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.1.1-15 számú 

című pályázati felhívás keretében valósul meg 115,00 millió forint összegű

európai uniós támogatás segítségével.  

http://www.balinka.hu oldalon olvashatnak. 

polgarmester@balinka.hu  

Balinka 2012. évben készített közlekedésbiztonsági tanulmányt, amelyben a két, egymástól 5 km-re 

csértelep (8216 jelű út melletti régi bánya lakótelep) és Balinka település 

bevezető szakaszainak is forgalom csillapítását tervezte (forgalomcsillapítás, gyalogátkelőhelyek), ez azóta 

rogramterv megvalósulása esetén jelentősen javulnának a gyalogos, kerékpáros és 

közösségi közlekedés feltételei, úgy hogy a jármű közlekedés is sokkal kedvezőbbé válna (parkolás 

Önkormányzata a beruházás összköltségének nagyságára való tekintettel több ütemben 

szeretné a KOMPLEX programtervet megvalósítani, így a jelen pályázat során az I. ütemet.  

15 számú Fenntartható települési 

millió forint összegű vissza nem 


