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Tisztelt Közgyűlés!
Süli Csontos Ottó képviselő úr a – jelen beszámoló mellékletét képező – kecskeméti
útépítésekkel kapcsolatos kérdéseket juttatta el hozzám 2017. február 14. napján, melyről az
alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:
1. 445-ös számú főút - Kecskemét északi elkerülő
A 445-ös számú főút beruházását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF
Zrt.) bonyolítja, mint építtető. Tájékoztatásuk alapján a kivitelezési munkák 2018. IV.
negyedévben fejeződnek be. Ezen elkerülő út közvetlen kapcsolatot teremt majd az 5. számú
út és az M5 autópálya között.
Az út az autópályához teljes értékű csomópont kiépítésével csatlakozik, azonban ezen projekt
keretében a hetényegyházi oldalon csak a le- és felhajtó ágak, valamint egy körforgalom épül
meg. A körforgalomból kiágazó Hetényegyháza felé vezető ág mintegy 100 m hosszan
valósul meg, azonban a jelenlegi terepszintje mintegy 4 méterrel magasabban lesz, mint a
környező terep. Így értelemszerűen ez az ág lezárásra kerül, semminemű közlekedési
kapcsolata nem lesz Hetényegyháza felöl.
Annak érdekében, hogy Hetényegyházáról közvetlenül rá lehessen hajtani az elkészült útra,
további beruházás szükséges.
2. 445. sz. Kecskemét északi elkerülő út M5 autópálya – 5218. jelű út közötti elkerülő
szakasz
Tekintettel arra, hogy a tervezett elkerülő út az országos közúthálózat része lenne, és az állam
tulajdonába, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe kerülne, így a Kormány
dönthet a fejlesztéséről. Országos közúton a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
alapján építtető a NIF Zrt. lehet, vagy egyes esetekben az út kezelője.
2013-ban a NIF Zrt. közbeszerzési eljárás lefolytatását követően tervezési szerződést kötött az
érintett szakasz engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére és az engedélyeztetési
eljárás lebonyolítására.
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A beruházás megkezdésének feltétele, hogy a Kormány döntsön az út fejlesztéséről. A
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális
beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016.
(VII.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) jelenleg nem tartalmazza ezen
elkerülő szakasz megépítését. A beruházás megvalósítása nem került elvetésre, csak a
prioritások változása okán a későbbiekben kivitelezendő feladatok közé sorolták.
3. Nyíri út – III. Béla krt. csomópont
A Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában körforgalom kialakításához 2016-ban elkészült
egy tanulmányterv. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 179/2016.
(IX.22.) határozatának 5.) pontjában hagyta jóvá a „Margaréta buszforduló kiépítése” című
támogatási kérelem benyújtását. A döntéshez tartozó előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően a támogatási kérelem tartalmazza a Nyíri út – III. Béla körút – Károly Róbert
körút csomópontba egysávos körforgalom kialakítását is. A Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (továbbiakban: Irányító Hatóság)
2016. november 28-án kelt támogatói döntése alapján tárgyi projekt megvalósítása érdekében
a Támogatási szerződés 2016. december 14-én az önkormányzat által aláírásra került. Az
ebben foglaltaknak megfelelően az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését követően a
kivitelezés várhatóan 2018. szeptember 30-ig valósulhat meg.

4. Bem utca – Kuruc körút csomópont
A Bem utca – Kuruc körút csomópontjában tervezett turbó körforgalom megvalósítására
ugyancsak támogatási kérelem került benyújtásra, melyre vonatkozóan az Irányító Hatóság
2016. december 5-én kelt támogató döntése alapján 2016. december 20-án írta alá az
önkormányzat a jelenleg hatályos Támogatási szerződést. Ezen szerződés alapján a
csomópont megépítése várhatóan 2018. II. félévében fejeződhet be.

5. Izsáki út fejlesztése
Tekintettel arra, hogy az Izsáki út is az országos közúthálózat része, és az állam tulajdonában
van, így a jelen beszámoló 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kormány dönthet a
fejlesztéséről.
Összhangban a város egyes területeinek fejlesztésével, kialakult egy sorrend a város
megközelítését szolgáló utak fejlesztésével kapcsolatban. Így került előtérbe a Korm.
határozatban Kecskemét vonatkozásában a 445. sz. főút Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5
és 5. sz. főút között) projekt megvalósítása, valamint rövidtávon az 54-es számú főút M5
autópálya és 5-ös számú főút közötti szakaszának kapacitásbővítése.
Az 52. sz. főút Kecskemét belterületét érintő szakaszának fejlesztése sem került elvetésre,
csak a prioritások változása okán a későbbiekben megvalósítandó feladatok közé sorolták.

6. III. Béla krt. összekötése az 5. számú főúttal (Károly Róbert körút)
A 3. pontban ismertetett tanulmányterv a teljes Károly Róbert körútra készült, a III. Béla
körúttól az 5. sz. főútig.
A már elnyert támogatásból a Károly Róbert körút a Margaréta utcáig épül meg. A Margaréta
utca – 5. sz. főút közötti szakasz megvalósítása érdekében az önkormányzat a TOP-6.1.5-16

kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” című felhívásra kíván támogatási kérelmet benyújtani. A mielőbbi
megvalósítás érdekében az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges
szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van, melynek költsége a pályázatban
elszámolható lesz.
Kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy a kérdésre adott választ elfogadni szíveskedjen.
Amennyiben erre nem kerülne sor, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet
szerinti döntését meghozni szíveskedjen.
Kecskemét, 2017. március

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

4
HATÁROZAT-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
……/2017. (III.30.) határozata
Képviselői kérdés és az arra adott válasz útépítésekkel kapcsolatban
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester 5415-5/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:
A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja.

