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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

Alpolgármestere 

17609-1/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2018. június 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Csomóponti átvezetések felülvizsgálata 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Az elmúlt években Kecskemét városban számos új vállalkozás települt be, amelynek jelentős 

közúti forgalmat növelő hatása is van. A forgalom erőteljes növekedése sok helyen 

közlekedési problémákat okoz, számos úton torlódások jelentkeznek a kritikus forgalmi 

csomópontokban pedig dugók alakulnak ki. 

A leromlott állapotú gyűjtő és kerékpárutak burkolatának felújítása, valamint új kerékpárutak 

építése, az elkerülő  útszakaszok megépítése mellett szükséges a forgalmi csomópontok 

közlekedés biztonságának és kapacitásának növelése is. 

 

Ezen előterjesztésben kerékpárosbarát fejlesztéseket, valamint azon közlekedési csomópontok 

korszerűsítését kívánjuk bemutatni, amelyeknél a beavatkozás megítélésünk szerint a forgalmi 

terhelés miatt elengedhetetlen. 

 

A tervkészítés során - ahol van kerékpárút - kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpárosok 

átvezetésére a KRESZ szerinti burkolati jellel és a gyalogos lámpa jelzésének cseréjével.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy folyó évben A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00003 

azonosító számú, „Kerékpáros barát fejlesztés Kecskeméten” című projekt keretében a 

Vasúti Főpályaudvartól a Kecskeméti Fürdőig az alábbi útvonalon a meglévő kerékpárút 

szakaszok szükség szerinti felújítása, szakadásmentes útvonal biztosítása és forgalomtechnika 

felülvizsgálata történik meg.  

1. SZAKASZ: VASÚTÁLLOMÁSHOZ VEZETŐ SZAKASZ (Szobor Sétány) 

MÁV Pályaudvar főépületéhez vezető járda, pályaudvar előtti út és a Bethlen körút 

melletti kerékpárút között a meglévő 3 méter széles járda burkolat cseréje történik meg és 

a szakasz gyalog-kerékpárúttá lesz kijelölve.  

2. SZAKASZ: VASÚTPARK 

Előbbi szakasz végétől, a közelmúltban jelentős rekonstrukciós munkálatokkal felújított 

Vasútpark területén a Bethlen körúttal párhuzamos kerékpárút, a Rákóczi úti 

csatlakozásig. Ezen a szakaszon KRESZ tábla áthelyezések szükségesek. 

3. SZAKASZ: RÁKÓCZI ÚT 

            Előző szakasz végétől, a szintén rekonstrukcióval felújított Rákóczi úton kiépített 

kerékpárút a Főtéri csatlakozásig, ahol KRESZ tábla áthelyezések szükségesek. 

            A Kiskörúton forgalomirányító jelzőlámpával biztosított kijelölt gyalogátkelőhely van. 

            Az útvonal folyamatosságának biztosítása érdekében a Kiskörúti keresztezés  

            forgalmi megoldását korrigálni kell az alábbiak szerint: 

- Meglévő, igen széles kijelölt gyalogátkelőhely felfestést szűkíteni kell  6.0 m értékre. 
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- Szűkítés által felszabadított területsávon a kerékpáros forgalom átvezetését burkolatjel 

felfestéssel biztosítani kell. 

- Jelzőlámpa jelzésrendszerét a kerékpáros forgalom átvezetésére vonatkozó jelzésre kell 

cserélni a jelenleg gyalogos maszkot gyalogos-kerékpáros maszkra. 

4. SZAKASZ: FŐTÉR 

Főtér gyalogos – kerékpáros zóna forgalmi felületén meglévő burkolt területek. 

5. SZAKASZ: PETŐFI S. UTCA 

Petőfi S. utcai szakasz a Főtér Deák F. téri, Kiskörúti átvezetésétől, a Dózsa Gy. úti 

kerékpárút között kerül kijelölésre. Kijelölt útvonal jellemzően meglévő kerékpárút 

nyomvonalát érinti. 

             A Kiskörúton forgalomirányító jelzőlámpával biztosított kijelölt gyalogátkelőhely van. 

             Az útvonal folyamatosságának biztosítása érdekében a Kiskörúti keresztezés  

             forgalmi megoldását korrigálni kell az alábbiak szerint: 

- A gyalogosátkelőhelyet 1,5 méterrel a körforgalom felé át kell helyezni, fel kell festeni 

a sárga kerékpáros átvezetés burkolati jelét, valamint a jelzőlámpa jelzésrendszerét a 

kerékpáros forgalom átvezetésére vonatkozó jelzésre kell cserélni a jelenleg gyalogos 

maszkot gyalogos-kerékpáros maszkra. A szegélyeket szabvány szerinti meg kell 

dönteni. 

6. SZAKASZ: DÓZSA GY. ÚT 

Ezen szakasz a Petőfi S. utcai tervezett csatlakozástól az Izsáki út melletti kerékpárút 

kezdetéig húzódik, meglévő útvonalon. 

            Az 5 -52 számú főút-Petőfi utca jelzőlámpás csomópontban mind a négy ágon  

            megtörténik a kerékpárosok átvezetése szabvány szerinti szegélydöntéssel. A sárga    

            kerékpáros átvezetés burkolati jelét fel kell festeni, valamint a jelzőlámpa jelzésrendszerét     

            a kerékpáros forgalom átvezetésére vonatkozó jelzésre kell cserélni a jelenleg gyalogos  

            maszkot gyalogos-kerékpáros maszkra. 

7. SZAKASZ: IZSÁKI ÚT 

Izsáki úti szakasz a Dózsa Gy. úti kerékpárút végétől az Neumann János Egyetem 

(továbbiakban: Egyetem) főbejáratáig terjed, meglévő kerékpárút igénybevételével. 

8. SZAKASZ: CSABAY G. KÖRÚT 

E szakasz az Izsáki úti kerékpárúttól, a Kecskeméti Fürdőig kerül kijelölésre, meglévő 

kerékpárút felületén a Csabay Géza körút mentén. A kerékpárút teljes szakaszán 

burkolatcsere lesz végrehajtva és a szükséges szélesítések is megtörténnek. 

 

Ezen túlmenően 2018. évben a Budai úti kerékpárút felújításával egyidőben az 5 számú főút 

Akadémia körúti és Március 15 utcai jelzőlámpás csomópontban mindkét utcai ágon 

megtörténik a kerékpárosok átvezetése szabvány szerinti szegélydöntéssel, sárga burkolati jellel, 

valamint a jelzőlámpa jelzésrendszerének cseréjével. 

 

A mellékelt átnézeti helyszínrajzon és légifotón a helyszíneket, a beavatkozás rövid műszaki 

tartalmát és a megvalósítás becsült költségét tüntettük fel. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, véleményezésére, illetve a 

szükségesnek ítélt kiegészítések megtételére. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018.  május 28. 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2018. (VI. 19.) VVB. számú határozat 

Csomóponti átvezetések felülvizsgálata 

 

A bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 17609-1/2018. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a csomóponti átvezetések kapacitásbővítésére irányuló beruházási javaslatokkal 

egyetért.  

Felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének 

tervezésekor a bizottság döntésére legyen figyelemmel. 

 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


