
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégai és Pénzügyi Bizottság 

 

2018. június 19-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása 

Kecskemét közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető 

Városüzemeltetési Osztály, Dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 Melléklet: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 
 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 16025-6/2018. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. június 19-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása 

Kecskemét közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

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

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.8 pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2018. június 8. 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2018.(VI.19.) VPB sz. határozat  
 

Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása Kecskemét 

közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia, polgármester16025-6/2018. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2018. június 21-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása 

Kecskemét közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető 

Városüzemeltetési Osztály, Dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Megállapodás és Vállalkozási szerződés 

  

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …/2018.(…..)VPB sz. hat.  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

Iktatószám: 16025-6/2018. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása 

Kecskemét közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A baleseti statisztikák szerint a közúti balesetek nagy százalékban a gyalogos átkelőhelyeken 

következnek be.  

Kecskeméten az elmúlt egy éven belül több halálos gyalogos gázolás történt kijelölt gyalogos 

átkelőhelyeken, ezért a városvezetés kiemelt figyelmet szentel a gyalogosok védelmének. 

Több gyalogos átkelőhelynél helyeztünk el villogó fénnyel kiegészített közúti jelzőtáblát, 

illetve a technológiai fejlesztések alapján a legújszerűbb, hatékony megoldást kínáló 

intelligens gyalogátkelőhelyet is tervezünk kialakítani. 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság az alábbi helyszíneket jelölte ki intelligens 

gyalogátkelő helyek létesítésére.  

 

 Kecskemét, Március 15. utca és Pajzs utca kereszteződése, 

 Kecskemét, Nyíri úti Kórház előtt, 

 Kecskemét, Mátyás k. krt. és Daróczi köz csomópontja. 

 

A Generali a Biztonságért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) céljai között szerepel a 

közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság, vagyonbiztonság védelmének támogatása. E 

célok megvalósítását szolgálja a közlekedésbiztonsági eszközök, műtárgyak létesítése. Ezen 

indokok alapján pályázati kiírásra került sor SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely 

rendszer kialakítására. Sikeres pályázat esetén az Alapítvány 2018-ban összesen 10 

településen történő, településenként 1-1 intelligens gyalogátkelőhely rendszer kiépítésének 

támogatását vállalja fel teljes összegben. 

 

A SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely elnevezésű rendszer, melynek kizárólagos 

magyarországi forgalmazója a Pearl Enterprises Kft., a gyalogátkelőhelyen tartózkodó 

gyalogosokra hatékonyan hívja fel a figyelmet az útburkolatba épített aktív led prizmák 

segítségével, ezáltal bizonyítottan csökkenti a gyalogosokat érő baleseteket. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a már korábban kiválasztott Kecskemét, 

Március 15. utca és Pajzs utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhellyel pályázott a fenti 

felhívásra, mely pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma támogatásra érdemesnek ítélt. Ezzel a 

városunkban megvalósuló három intelligens gyalogátkelőhely közül egy az Alapítvány 

támogatásával valósul meg, amennyiben ehhez a Tisztelt Közgyűlés hozzájárul. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



A támogatás elfogadásához a mellékelt megállapodás megkötése szükséges, amely 

tartalmazza a támogatás célját, illetve azokat a feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt az 

Alapítvány az előzetes egyeztetések alkalmával a támogatás teljesítése érdekében elfogadott, 

másrészt azokat az intézkedéseket és kötelezettségeket, amelyeket az önkormányzatnak a 

támogatás átvétele érdekében meg kell tennie. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a támogatás elfogadását. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati 

rendelete 6. § (1) bekezdése alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. június 8. 

 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

…/2018. (VI.21.) határozata 

 

Intelligens gyalogátkelőhely kialakítására nyújtott támogatás elfogadása Kecskemét 

közlekedésbiztonságának növelése érdekében 

   

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 16025-6/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatását Kecskemét, Március 

15. utca és Pajzs utca kereszteződésében intelligens gyalogátkelőhely létesítésre 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésbiztonságának javítása 

érdekében elfogadja. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatásról szóló megállapodást a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal és a 

PEARL ENTERPRISES Kft.-vel aláírja, valamint a Vállalkozási szerződést a 

PEARL ENTERPRISES Kft.-vel megkösse. 

  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


