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A mőszaki átadást követıen birtokukba vehették a gépjármővel közlekedık azokat a
békéscsabai útszakaszokat, amelyeken burkolat megerısítési munkákat, kiemelt
szegélykı cserét illetve új buszmegálló helyek kialakítását végezték el. A fejlesztés
megvalósításához a települési önkormányzat az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív
Program keretében közzé tett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
tárgyú felhívásra benyújtott Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca
belterületi önkormányzati utak fejlesztése címő pályázatával 253 264 258 forint
támogatást nyert. A 281 404 731 forint tervezett összköltségő projekt I. ütemében
megújult az Árpád sor és a Derkovits sor egy-egy szakasza, valamint a József Attila utca.
A projekt második ütemében a Luther utca rehabilitációját végzik el 2013 májusában és
júniusában. A fejlesztés lehetıséget biztosít a belváros átépítésével együtt járó
közlekedési változások zavartalanabb lebonyolítására.
2012. augusztus 8-án kezdıdtek el Békéscsabán azok az útfelújítási munkálatok, amelyekre – bár
szervesen kapcsolódnak a belváros rehabilitációjához – külön pályázattal nyert 253 264 258 forint
támogatást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ez az összeg a teljes fejlesztési költség
90 százalékát fedezi. A beruházás I. ütemében – amelynek a mőszaki átadása szeptember 28-án
megtörtént - az Árpád sor Gyulai út és Bajza utca közötti szakasza kapott új, megerısített
burkolatot, valamint kicserélték a szegélyköveteket és a parkolósávban buszmegállókat is
kialakítottak. Ugyanígy megerısítették a Derkovits sor Bánszki utca és Széchenyi utca közötti
szakaszának útburkolatát, ezen az utcahosszon is létesült két buszmegálló.
A József Attila utca és a Deák utca gyalogos forgalmának biztonságos átvezetésére úgy a Derkovits
sor, mint az Árpád sor útburkolata kiemelésre került a jármőfogalom csillapítása végett.
A József Attila utca teljes szélességében átépítésre került, a Kormányhivatal felıli oldalon 3,5 méter
széles a Zeneiskola felıli oldalon pedig 1,2 – 1,55 méter széles térkövezett járdát alakítottak ki. A
járdák közötti úttesten egy várakozó (parkoló) és egy forgalmi sáv létesül.
A DAOP-3.1.1/B-11-2011-0007 azonosító számú projekt másik részét képezı Luther utcai
felújításra 2013. elsı félévében kerül sor. Ebben az idıszakban az Irányi utca és Jókai utca közötti
szakaszon bıvítik a forgalmi sávokat kanyarodó-besoroló sávok kialakításával, megerısítik az
útburkolatot, kialakítanak egy buszmegálló párt, valamint átépítik a Luther utca-Kinizsi utca
keresztezıdésében található jelzılámpás csomópontot.
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