
  
 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

BESZÁMOLÓ  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. június 22-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy:  Képviselői interpelláció és az arra adott válasz útburkolattal kapcsolatban 

 

 

 

A beszámolót készítette: Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető 

    Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Mellékletek: képviselői interpelláció 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 
 

 

 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 16.037-2/2017. 

 

 

BESZÁMOLÓ  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. június 22-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Képviselői interpelláció és az arra adott válasz útburkolattal kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Falusi Norbert képviselő úr a mellékelt kecskeméti útépítésekkel kapcsolatos interpellációját 

juttatta el hozzám 2017. június 14. napján, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt 

Közgyűlést: 

 

1. Arany János utca rekonstrukciója 

 

Az Arany János utca a belváros közterületeinek egy fontos eleme, ezért ehhez méltó 

rekonstrukciója a feladat. Ennek érdekében szükséges egy olyan tervkoncepció készítése, 

mely a burkolat, a közterület és a zöldfelület felújítását is tartalmazza a beépítés teljes 

szélességében. Tekintettel arra, hogy az út és a járda alatt rendkívül sok közmű található, így a 

felújítást szükséges összehangolni ezek felújításával, cseréjével illetve új közműelemek 

kiépítésével.  

Jelenleg az Arany János utca felújítására vonatkozó tervkoncepció meghatározása folyik a 

polgármesteri hivatalban az érintett közműszolgáltatók - BÁCSVÍZ Víz- és 

Csatornaszolgáltató Zrt., Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. – részvételével. 

Az elsődleges koncepció, hogy az utca egy szintben egységes, kiemelt szegélyek nélküli 

felületté váljon. A közlekedés számára egy nyomsáv lenne kijelölve, ezzel lehetőséget 

teremtve zöldsáv kialakítására, fasor telepítésére.  

A közművek vonatkozásában a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. távfűtő vezeték 

kiépítését tervezi, amelyre megfelelő uniós források bevonásával várhatóan 2018-2019-ben 

kerülhet sor. A felújítási munkálatokat ezt megelőzően nem célszerű elvégezni.  

A burkolatrekonstrukció és a környezetrendezés pontos költségét tervek hiányában nem áll 

módunkban meghatározni, azonban tapasztalati adatok alapján végzett költségbecslés szerint 

a burkolat rekonstrukciójának költsége mintegy bruttó 60-70 millió forint. 

 

 

2. Nagykőrösi utca rekonstrukciója 
 

A Nagykőrösi utca Bethlen körút és Kiskörút közötti szakasza fontos eleme a belváros 

közlekedési hálózatának. Gyűjtőút funkciót lát el, emellett rendkívül jelentős gyalogos 
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forgalmat bonyolít le. Az utca a város első burkolt utcái közé tartozik, az akkori időnek 

megfelelő burkolattal és teherbírással. Az önkormányzat törekvése az utca teljes szélességben 

történő rekonstrukciója, szabályozott parkolók és rendezett gyalogos felületek kialakítása, 

valamint a régi közvilágítás teljes elbontása és városképi jelentőségű közvilágítási elemek 

megépítése. Mindezen törekvést mutatja, hogy a Nagykőrösi utca teljes felújítására és 

korszerűsítésére az önkormányzat 2011-ben tervet készíttetett, melyre 2012-ben építési 

engedélyt is kapott. Az átépítés érdekében az önkormányzat 2012. I. negyedévében pályázatot 

nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökséghez. A pályázat formailag és tartalmilag megfelelt a felhívásban megfogalmazott 

kritériumoknak, azonban az illetékes irányító hatóság forráshiányra hivatkozva a pályázatot 

úgynevezett tartalék listára tette. 

 

2015-ben az építési engedély meghosszabbítását kérte az önkormányzat, annak érdekében, 

hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik az utca rekonstrukciójára, úgy azzal az 

önkormányzat élni tudjon. Jelenleg is érvényes építési engedéllyel rendelkezünk, amely 2016. 

június 2-án emelkedett jogerőre. Városképi jellegére tekintettel a tervek a tervzsűri előtt 

bemutatásra kerültek, amely támogatta a jelenlegi keramit burkolat megtartását, annak 

megfelelő teherbírású alapra történő átrakásával. A járdák mindkét oldalon rakott térburkolati 

betonelemekkel vannak megtervezve, kiemelt szegéllyel elválasztva a közlekedő, illetve 

parkoló sávtól. A közművek felülvizsgálata után megállapítást nyert, hogy azok állaga 

megfelelő, rekonstrukcióra, cserére nincs szükség. 

 

A terv részletes mennyiség kimutatást is tartalmaz, azonban ez idáig kivitelezői költségvetés 

nem készült a munkára vonatkozóan. A mennyiség és a részletes műszaki tartalom birtokában 

– utcabútorok, közvilágítás, hírközlés részére védőcsövek elhelyezése, zöldfelület 

rekonstrukció – készítettünk egy előzetes költségbecslést, mely szerint a teljes rekonstrukciós 

munka bekerülési költsége mintegy bruttó 380-400 millió forint. 

 

Tekintettel arra, hogy a két utca felújítási munkáinak költsége összesen közel 500 millió 

forint, csak pályázati forrásból látunk lehetőséget a megvalósításukra. A mindenkori éves 

költségvetés legfeljebb a pályázati konstrukciótól függő önerőt tudja biztosítani. Az 

önkormányzat célja természetesen mindkét utca teljes felújítása, az erre vonatkozó pályázati 

lehetőségeket figyelemmel kísérjük, és amint lehetőség nyílik pályázni, azzal a lehetőséggel 

az önkormányzat élni kíván. 

 

A Wesselényi utca és a Koháry körút közötti szakaszon a Nagykőrösi utcai járda teljes 

átépítése jelenleg folyamatban van beton térkő elemekkel. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 40. § 

(4) bekezdésére tekintettel kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy szíveskedjen a választ 

elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen 

beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. 

 

Kecskemét, 2017. június 

 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



  
 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (VI.22.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz útburkolattal kapcsolatban 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 16.037-2/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja. 


