
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2015. március 24-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok 

közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet 

kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési 

megállapodás  

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 

    Városstratégiai Iroda 

 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Melléklet:                               1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma:  

 

Véleményezésre megkapta:  

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 
 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2015. (III.24) VPB. számú határozat  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 11757-3/2015  

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2015. március 24-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok 

közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet 

kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési 

megállapodás  

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.1 pontja alapján a mellékelt előterjesztést 

szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

                                                                          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015.(III.24) JÜB sz. határozat  

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet 

kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési 

megállapodás  

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11757-3/2015 ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. március 26-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági 

övezet kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi 

együttműködési megállapodás 

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 

    Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban 

Részesített Projekt Megvalósítására 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 

Jogi és Ügyrendi Bizottság …../2015. (III.24.) JÜB. számú határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2015. (III.24.) VPB. számú határozat  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

Iktatószám: 11757-2/2015 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági 

övezet kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi 

együttműködési megállapodás  

 

Előzmények: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 9/2014.(II.12.) határozatában 

hagyta jóvá a Közlekedési Operatív Program (továbbiakban: KÖZOP) keretében 

meghirdetésre került KÖZOP–3.5.0-09-11 kódszámú „Térségi elérhetőség javítása” 

prioritáson belül „Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra 

vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi 

gazdasági övezet kialakításának előkészítése” című pályázat benyújtását.  

 

Az önkormányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával konzorciumi 

formában kívánja megvalósítani a fenti projektet. A pályázat benyújtásának feltétele volt a 

„Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” című dokumentum 

aláírása. A tagok a megállapodást 2014. február 27-én aláírták, melyben Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatát választották a Konzorcium vezetőjévé. 

 

A pályázat a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet részére 2014. 

január 14-én benyújtásra került. A Konzorcium projektjavaslatának megvalósítását a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 2015. március 12-i értesítésében foglaltak szerint 100 %-os 

támogatási intenzitás mellett 102 489 000,- Ft összegben támogatásra alkalmasnak ítélte. 

 

A projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2015. október 31. 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



A projekt tartalma: 

 

 

Kecskemét és Szolnok megyei jogú városok iparának fejlődésében megteremtődtek azok az 

alapok, amelyek hosszabb távú együttműködés keretében az ország egy új ipari övezetét 

hozhatják létre. Emellett a környező települések is erőteljesebben tudnak ebbe az új ipari 

övezetbe bekapcsolódni. 

Kecskemét a Daimler Benz csoport új Mercedes gyára révén a hazai autógyártás egyik 

kiemelkedő centrumává vált, míg Szolnokon a Stadler és a MÁV-Gépészet Zrt. fejlesztései 

nyomán egy új kötöttpályás járműgyártási bázis van kibontakozóban.  

 

Mindkét városban a megvalósult fejlesztések térségi beágyazottsága jelentős a széleskörű 

beszállítói hálózat révén. 

 

A két város térségének jövőbeni együttes fejlesztését alapozza meg az is, hogy a formálódó 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Kecskeméttel és Szolnokkal is, mint a 

főváros metropolisz térségéhez tartozó alközponttal számol. A térségek jövőbeni 

együttműködésének lehetősége és szükségessége mind Bács-Kiskun megye, mind Jász-

Nagykun-Szolnok megye véglegesítés előtt álló területfejlesztési koncepciójában 

megfogalmazódik.  

 

Jelen fejlesztés részletes megvalósíthatósági tanulmány szintű vizsgálata hozzájárul 

Kecskemét térsége és Szolnok térsége gazdaságfejlesztési együttműködésének kialakításához, 

melynek első lépése a közúti infrastruktúra vizsgálata, fejlesztésének előkészítése.  

 

A Tanulmány készítésének célja a „Közép-alföldi gazdasági övezet fejlesztési terv” 

infrastrukturális megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a 

legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása, megvalósítási terv 

előkészítése. 

 

A térségben már folyamatban lévő közlekedésfejlesztési projektek figyelembevételével 

kívánjuk a jelen projektben felsorolt elemeket vizsgálni. A Megvalósíthatósági Tanulmány 

településekre kiterjedően kidolgozza és értékeli a teljes közúti kapcsolat fejlesztésének 

gazdasági, társadalmi és környezeti előnyeit.  

 

A projekt várható eredményei: 

 

a) Bács-Kiskun megye: 44. sz. főút vizsgálata (445. j. Kecskemét északi elkerülő út –

4622 j. út közötti szakasz) 

b) Bács-Kiskun megye: 4622 j. út Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz vizsgálata (44 

sz. főút -4623 j.  út között)  

c) Bács-Kiskun megye: 4623 j. út Szentkirály-Tiszakécske közötti szakasz vizsgálata 

(4622 j. út -4625 j. út között) 

d) Bács-Kiskun megye: 4625 j. út Újbög és Tiszabög átkelési szakasz vizsgálata 

 



e) Csomópontok vizsgálata 

f) Tiszakécske elkerülésének vizsgálata 

g) Jász-Nagykun-Szolnok megye: 4625 j. út Tiszajenő elkerülésének vizsgálata 

h) Jász-Nagykun-Szolnok megye: 4625 j. út korszerűsítésének vizsgálata  

(46149 j. út -46151 j. út között) 

i) Jász-Nagykun-Szolnok megye: 4625 j. út Tiszavárkony elkerülésének vizsgálata 

j) Jász-Nagykun-Szolnok megye: 4625 j. út Tószeg elkerülésének vizsgálata 

k) Jász-Nagykun-Szolnok megye: 4625 j. út – 4612 j. út - 4.sz. főút közötti szakasz 

vizsgálata  

 

A konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése: 

 

A támogatási szerződés megkötésének előfeltétele a konzorciumi tagok, Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a projekt 

megvalósítására vonatkozó „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban 

Részesített Projekt Megvalósítására” című dokumentum aláírása, mely a határozat-tervezet 

mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint dönteni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. március 16. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015.(III.26.) határozata 

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti 

kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet 

kialakításának előkészítése” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési 

megállapodás  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 11757-2/2015 iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a „KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 

azonosító számú „Kecskemét - Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című 

projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a 

Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése” c. támogatásban részesített 

projekt megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges 

„Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban Részesített Projekt 

Megvalósítására” című szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


