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Tisztelt Közgyűlés!  
 
 
 
Király József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező - az Izsáki út négysávosítása 
tárgyában 2016. szeptember 15. napján interpellációval fordult hozzám, melyre vonatkozóan a 
Tisztelt Közgyűlés 2016. szeptember 22. napján tartott ülésére beszámoló készült. Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 
40.§ (4) bekezdése alapján a válasz elfogadásáról az interpellációt benyújtó képviselőnek 
nyilatkoznia kell, azonban Király József képviselő úr a napirend megtárgyalásánál nem volt jelen, 
így a beszámolót a Tisztelt Közgyűlés nem tárgyalta meg. A fentiek alapján az Izsáki út 
négysávosítása tárgyában benyújtott interpellációra az alábbi, a Tisztelt Közgyűlés szeptemberi 
ülésére egyszer már beterjesztetett tájékoztatást adom: 
 
Egyetértek Képviselő Úr azon felvetésével, hogy a város közlekedése szempontjából általában is, de 
a Homokbányai, valamint a „Nyugati Városkaput” képező fejlesztéseink kapcsán célzottan is 
kiemelten fontos az Izsáki út kapacitásának bővítése. 
 
Ennek megfelelően az 52. sz. főút Kecskemét belterületét érintő szakaszának fejlesztése nem került 
elvetésre. Ugyanakkor azonban semmiképpen nem szeretnénk lemondani a 445 sz. északi elkerülő 
út befejezésén túl, a déli elkerülő út kiteljesítésének lehetőségéről.  
 
E beruházással ugyanis teljes körűvé és teljes értékűvé válik a városunkat elkerülő, az 
iparterületeket, köztük a Daimler fejlesztést is összefűző, városszerkezetileg is nagyjelentőségű 
külső körgyűrű. E két építendő körgyűrű szakasz egy ütembe vonásával garantálható mindkettő 
megvalósulása. 
A két külterületi körútszakasz kivitelezésének előkészítettsége teljes körű, az Északi elkerülő út 
kivitelezése elindult, a munkaterület átadása 2016.10.17-én megtörtént. Ugyanakkor az Izsáki út 
esetében, különösen a polgárainkat érintő területbiztosítás, továbbá a sűrű városi szövetben építendő 
út részletes kivitelezési előkészítése különös gondosságot, figyelmet igényel. Így természetes is a 
két eltérő jellegű útépítési beavatkozás időbeli különbözősége. 
 
Mindezt mérlegelve elfogadható a város számára az országos közúthálózat részét képező, az állam 
tulajdonában, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak megvalósítási ütemét 



 
 

érintő kormányzati döntés, természetesen az Izsáki út tervezett bővítésének, a következő szakaszban 
történő megvalósításával együtt. 
 
További kormányzati döntések várhatóak, melyekhez kötődően az 52.sz. Izsáki úttal kapcsolatosan 
az egyeztetéseket tovább folytatom, a szükséges kezdeményezéseket megtettem, illetve megteszem. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni.  
 
Kecskemét, 2016. október 
 
 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia 
 polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (X.27.) határozata 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz az Izsáki út négysávosításával kapcsolatban 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
24095-3/2016. ügyszámú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
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