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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2018. június 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: 3 éves útfelújítási és útépítési terv ütemezése 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Az önkormányzat az elmúlt években jelentős forrásokat fordított a tulajdonában és 

kezelésében álló úthálózat felújítására, és az elkövetkezendő években is több fontos úthálózati 

elem felújítását, korszerűsítését és új utak építését tervezi. 

 

2018-2019. években európai uniós forrásból az alábbi utak felújítására, illetve megépítésére 

kerül sor, melyekre már aláírt támogatási szerződésekkel rendelkezik az önkormányzat: 

 Mindszenti körút felújítása (Halasi út – Kecskemét – Tiszakécske vasútvonal között) 

 Búzakalász utca felújítása 

 Szt. László körút felújítása (Búzakalász u. – 5. sz. főút között) 

 Kiskőrösi út felújítása (Könyves K. krt. - Kecskemét – Lajosmizse vasútvonal között) 

 Szolnoki út felújítása (Bem u-i csomópont – Reptéri út között, a Lidl áruházi 

csomópont és a 445. sz. főúti csomópont nélkül) 

 Bem u. – Kuruc krt. – Szolnoki út csomópontban turbó körforgalom építése 

 Nyíri út – III. Béla krt. – Károly R. krt. csomópontban körforgalom építése és a Károly 

R. krt. megépítése a Margaréta utcáig buszforduló kialakításával 

 Gábor D. u. I. és II. ütem megépítése (Déli feltáró út) 

 

A 445. sz. főúthoz a hetényegyházi bekötő út megvalósítására is Támogatási Szerződéssel 

rendelkezik az önkormányzat. Jelenleg a tervezés előkészítése folyik, kivitelezése várhatóan 

2020-2021. között valósulhat meg. 

 

Kormánydöntés már van, a támogatási szerződés megkötése még folyamatban van a Barényi 

B. út folytatásának megvalósítására az SMP gyár és az 54. sz. főút között. 

 

Támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat továbbá az alábbi utak felújítására, 

megépítésére: 
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 Károly R. krt. II. ütem megvalósítása (Margaréta u. – 5. sz. főút között) 

 Vacsi köz felújítása (Mikszáth K. krt. – Gázló u. között) 

 

Ezen útépítéseken túl az önkormányzat további útépítéseket is meg kíván valósítani az 

elkövetkezendő 3 évben, melyek ütemezésénél figyelembe kell venni a már folyamatban lévő 

beruházásokat, és azok forgalomtechnikai hatását. 

Új utak építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése is, melyek 

elkészítésének időtartamát, valamint az engedélyezési és esetleges kisajátítási eljárások 

időtartamát is figyelembe kell venni az ütemezés során. 

 

Fentiekre tekintettel az alábbi utak felújítását javaslom 2019-2021. közötti időszakban: 

 

A becsült költségek tapasztalati adatokon alapuló, műszaki tervdokumentáció és 

közműfelmérés nélküli előzetes kalkulációk. 

 

2019. évben 

 

Utca neve Jelenlegi műszaki 

előkészítettség 

Adott évben 

megvalósítandó 

feladat 

Becsült költség 

Búzavirág u. 

felújítása 

Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel  

Kivitelezés 160.000 eFt 

Juhász u. felújítása Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 90.000 eFt 

Nyíri út (Bihar u. – 

Mária krt. között) 

Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 40.000 eFt 

Balaton u. Folyamatban van a 

terveztetés 

Kivitelezés 200.000 eFt 

Külső Szegedi út 

(Mindszenti út – 5. 

sz. főút között) 

Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 180.000 eFt 

Mérleg u. felújítása Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 120.000 eFt 

Katona Zs. u. Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 56.000 eFt 

Szt. László krt. 

felújítása (Halasi út 

– Búzakalász u. 

között) 

Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 200.000 eFt 

Kiskörút felújítása 

(Batthyány u. – 

Jókai u. között, a 

volt Centrum áruház 

parkolójának 

Tervezést és 

engedélyezést igényel 

Tervezés A tervezési 

feladatokra összesen 

200 MFt 

keretösszeget 

jelölünk meg, mely a 
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felújításával) megjelölt egyes 

tervezési munkák 

lehetőség szerinti 

tervezését fedik le. 

Bajcsy Zs. u. rakott 

burkolatának 

átépítése 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés 

Nyíri út (III. Béla 

krt. – 445. sz. főút 

között) 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés 

Szt. László krt. 

korszerűsítése és 

felújítása (Halasi út 

– Búzakalász u. 

között) 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés 

Beretvás köz 

korszerűsítése és 

felújítása 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel, 

esetlegesen kisajátítást 

is 

Tervezés 

5. sz. főút – Március 

15. u. – Csíksomlyói 

u. csomópont 

korszerűsítése jobbra 

kanyarodó sáv 

kialakításával 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel, 

területrendezést igényel, 

tulajdon viszonyok 

rendezése 

Tervezés 

 

 

2020-2021. években a pénzügyi fedezet függvényében 

 

Utca neve Jelenlegi műszaki 

előkészítettség 

Adott évben 

megvalósítandó 

feladat 

Becsült költség 

Kiskörút felújítása 

(Batthyány u. – 

Jókai u. között, a 

volt Centrum áruház 

parkolójának 

felújításával) 

2019. évben elkészülő 

tervek alapján 

Kivitelezés 500.000 eFt 

Bajcsy Zs. u. rakott 

burkolatának 

átépítése 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés és 

kivitelezés 

45.000 eFt 

Nyíri út (III. Béla 

krt. – 445. sz. főút 

között) 

2019. évben elkészülő 

tervek alapján 

Kivitelezés 850.000 eFt 

Beretvás köz 

korszerűsítése és 

felújítása 

2019. évben elkészülő 

tervek alapján 

Kivitelezés 350.000 eFt 

5. sz. főút – Március 

15. u. – Csíksomlyói 

u. csomópont 

korszerűsítése jobbra 

2019. évben elkészülő 

tervek alapján 

Kivitelezés 150.000 eFt 
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kanyarodó sáv 

kialakításával 

Mátyás király krt. 

felújítása 

Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 200.000 eFt 

Kuruc krt. és 

Bethlen krt. 

felújítása (Bem u. – 

Ceglédi út között) 

Tervezést és 

engedélyezést igényel. 

A CS 2-0-0 csatornát is 

meg kell építeni hozzá 

Tervezés és 

kivitelezés 

700.000 eFt 

Kada E. u. felújítása Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 81.000 eFt 

Nyíri út (Akadémia 

krt. – Március 15. u. 

között) 

A kanyarodó sávos 

csomópont tervei most 

készülnek 

Kivitelezés 90.000 eFt 

Szent Miklós u. 

(Mária krt. – Botond 

u. között teljes 

közterületi 

szélességben 

rekonstrukció) 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés és 

kivitelezés 

320.000 eFt 

Arany János utca 

teljes közterületi 

szélességű 

rekonstrukciója 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés 120.000 eFt 

Nagykőrösi utca 

teljes közterületi 

szélességű 

rekonstrukciója 

Tervdokumentáció 

rendelkezésre áll 

Kivitelezés 420.000 eFt 

Helikon u. 

burkolatszélesítése, 

megerősítése 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés, 

kivitelezés 

160.000 eFt 

Ipoly u. (kiskőrösi út 

– Halasi út között) 

Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 50.000 eFt 

Csokonai u. Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés 40.000 eFt 

Borbási bekötő út 

szélesítése és 

felújítása 

Tervdokumentáció 

elkészítését és 

engedélyezést igényel 

Tervezés és 

kivitelezés 

450.000 eFt 

Reptéri út felújítása Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 94.500 eFt 

Iskola utca Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 38.400 eFt 

Szőlőskert utca Tervezést és 

engedélyezést nem 

Kivitelezés 40.000 eFt 
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igényel 

Kocsis Pál u. Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 120.000 eFt 

Platán u. Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 87.000 eFt 

Rezeda u. Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 73.300 eFt 

Jegenyefa u. Tervezést és 

engedélyezést nem 

igényel 

Kivitelezés 98.300 eFt 

 

 

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

szükségesnek ítélt kiegészítések megtételére. 

 

 
 

 

Kecskemét, 2018.  

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

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

3 éves útfelújítási és útépítési terv ütemezése 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 5.666-2/2018. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az elkövetkező évek költségvetési 

rendeleteinek tervezésénél az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe. 

 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


