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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. szeptember 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című pályázattal kapcsolatos 

döntés meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A KÖZOP-3.5. azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása - kiemelt projektek" című) 

konstrukció újranyitásáról szóló 1293/2015. (V.5.) Korm. határozat alapján, a Közlekedés 

Operatív Program keretében a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című KÖZOP-3.5.0-09-11 

kódszámú konstrukció 2015. május 13-án megnyitásra került. 

 

Mivel a projektjavaslatok benyújtásának feltétele volt az ágazati fejlesztésért felelős miniszter 

támogató nyilatkozata, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. május 26-

án kérelemmel fordult Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez a Csalánosi úttal 

párhuzamosan futó, az út 0+165-1+750 km szelvényei közötti, egyoldali kétirányú kerékpárút 

létesítésére vonatkozóan. 

 

A miniszteri támogató nyilatkozat 2015. június 15-én kiadásra került. Ezt követően 

elkezdődött a pályázat tartalmának összeállítása, továbbá a feltételes közbeszerzési eljárások 

lebonyolítása tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás további feltétele volt a projekt műszaki 

tartalmának megvalósításához lényegileg szükséges közbeszerzési eljárások ajánlati árainak 

megismerését követő bontási jegyzőkönyvek csatolása a projektjavaslathoz. 

 

A projekt keretében megvalósítandó eszközbeszerzésre vonatkozó nemzeti nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2015. július 20-án jelent meg a Közbeszerzési 

Értesítőben. Ezt követően 2015. július 31-én megindultak a kivitelezésre és a műszaki ellenőri 

feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások. A kerékpárút megépítésével 

kapcsolatos konzultációs eljárás a „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – 

Útépítés, útfenntartás és mélyépítés” tárgyban megkötött keretmegállapodás alapján került 

kiírásra. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos konzultációs eljárás a 

„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelendő mélyépítési a 

mennyiségnél megadott tárgyak szerinti munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató 

szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, 

tervellenőri feladatok) ellátása - adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint” tárgyban 

megkötött keretmegállapodás alapján került kiírásra. 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



A projekt műszaki tartalma: 

1. Egyoldali kétirányú kerékpárút létesítése 1585 m hosszúságban. 

Helyszín: Kecskemét, Csalánosi út 0+165-1+750 km szelvények között. 

Műszaki paraméterei: 

A kerékpárút szélessége: 2,60 m. 

Aszfalt: 6 cm, 2 rétegben: 3,5 cm kötőréteg, 2,5 cm kopóréteg. 

 

2. Kommunális eszközhordó jármű beszerzése. 

 

A kerékpárút megépítésével megteremtődik a közvetlen kapcsolat a Kecskemétet kelet-

nyugati irányban átszelő 18.864 egységjármű/nap forgalmú 52-es számú főút, valamint az 

észak-déli irányban a város belsőn áthaladó 19.537 egységjármű/nap forgalmú 5-ös számú 

főutak között. A projekt eredményeként létrejövő kerékpárforgalmi létesítménnyel a 

Csalánosi-erdő, a Benkó Zoltán Szabadidő központ, az Arborétum, valamint számos 

szabadidős tevékenységre és sportolásra lehetőséget nyújtó létesítmény közvetlenül lesz 

megközelíthető. A benyújtott pályázatban feltüntetésre került a kerékpárút fenntartásához 

szükséges kommunális eszközhordó jármű, mely támogatás esetén a Kecskeméti 

Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretében kerül 

üzemeltetésre. 

 

A projekt megvalósításának tervezett ideje 2015. október 31. napja. A projekt teljes 

költségvetése 195 millió Ft. A támogatási intenzitás 100%. 

 

A projektjavaslat 2015. augusztus 7-én benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Közlekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságára Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 2.4.2. pontja 

alapján. A projektjavaslatot KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosítószámon befogadták és 

2015. augusztus 13-án megkezdték az értékelését. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 16. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (IX. 24.) határozata 

 

A „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című pályázattal kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 20088-16/2015 iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című pályázat 

benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


