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Tisztelt Bizottság! 

 

 

Városunkban is egyre inkább teret hódít a kerékpáros közlekedés, ami több szempontból 

kedvező jelenség. Azonban ezzel a gépjármű-parkolási problémák mellett megjelentek a 

kerékpár-tárolási problémák is. Különösen szembeötlő ez a Főtéren és környékén, ahol egyre-

másra találkozhatunk városképet rontó, fákhoz, korlátokhoz, közúti jelzőlámpákhoz láncolt 

kerékpárokkal. 

 

A Városüzemeltetési Osztály ezen probléma megszüntetése érdekében felmérte a 

lehetőségeket, és a Városi Főkertész véleményét („a meglévő tényleges vagy potenciális 

zöldfelületek rovására burkolt felület, kerékpártámasz nem létesíthető”) figyelembe véve 

keresett olyan területeket, ahol a városképet nem rontva, a gyalogos és gépjármű forgalmat 

nem akadályozva elhelyezhetőek a Várostervezési Osztály által is támogatott „P” típusú 

kerékpártámaszok. 

 

A legaggasztóbb a helyzet a Malom Bevásárlóközpont környékén, melynek megoldására az 

alábbi komplex lehetőség kínálkozik.  

A megoldás részeként Kormányhivatal mögött, a tűzlétra két oldalán 6 db, illetve 11 db (1. 

jelű kép), a Kormányhivatal Hírös Agóra felőli oldalánál (átjáró), a mellékbejáratok között 6 

db „P” támasz elhelyezése (2. jelű kép), a házfalra merőlegesen, amelyekkel összesen 

maximum 46 db kerékpár kulturált elhelyezését tudjuk biztosítani. 
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1. jelű kép 

 

2. jelű kép 

 

A megoldás másik része, a Malom Bevásárlóközpont Széchenyi tér felőli oldalánál az OTP 

bejárat két oldalán 18 db illetve 7 db ferde állású (45
°
) „P” oszlop elhelyezése a jelenleg ott 

lévő fa konténerek helyett - ezzel összesen 50 db kerékpár tárolását tennénk lehetővé -, illetve 

elhelyezhető még 3-3 db „P” oszlop a zászlótartó rudak között, összesen 12 helyet biztosítva. 

Jelenleg az emberek a járdán lévő védőkorlátot használják kerékpártárolóként (3. jelű kép), 

ami városképi szempontból sem elfogadható.   
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3. jelű kép 

 

 

Másik kedvelt úti cél a Könyvtár és környéke. A Könyvtár előtt, az egyik oldalon található 

jelentősebb darabszámú kerékpár elhelyezésére alkalmas támasz, de 100%-os 

kihasználtsággal, aminek eredményeként a másik oldalon (4. jelű kép) találtunk még néhány 

fához kikötött kerékpárt. Itt a LÍRA Könyvesbolt melletti parkoló végében, a pollerekre 

merőlegesen elhelyezhető 4 db „P” oszlop. 

 

 
4. jelű kép 
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A Kéttemplom köz végénél (5. jelű kép) szintén van lehetőség, és a látottak alapján szükség 

is, 4 db  „P” oszlop telepítésére a Barátok Temploma mögötti területen. 

 

 
5. jelű kép 

 

 

A fenti javaslatok megvalósítására mintegy 10 millió forint forrás szükséges, amelynek 

biztosítására, amennyiben a Bizottság a bemutatott javaslatokat támogatja, a jövő évi 

költségvetés terhére látok lehetőséget. 
 

 

Felhívom a Tisztelt Bizottság figyelmét, hogy a fentiekben csak azokat a szemle során 

felvetődött problémákat ismertettem, amelyekre jelenleg van megoldás. 

 

Nem találtunk azonnal kivitelezhető megoldást például az Arany János utcai üzletekhez (6. 

jelű kép) kerékpárral érkezők számára. Itt a problémát az út burkolatának felújítása során, a 

parkolási gondok enyhítésével együtt (pl. ferde állású parkolók) kell kezelni, akár egy 

gépjármű-parkolóhely igénybevételével. 
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6. jelű kép 

 

Javaslom a későbbiekben üzletek kialakításának engedélyezésekor, intézmények 

környezetének kialakításánál a gépjárművek parkolási igényein túl, a kerékpár-tárolási 

szükségletek figyelembevételét is a tiszta levegőjű Kecskemét érdekében. 

 

 

Kecskemét, 2018. augusztus  

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018.(IX. 11.) VVB. számú határozat 

A Főtérhez kapcsolódó területeken kerékpártámaszok elhelyezése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság javasolja a jövő évi költségvetésből 10 millió Ft forrás biztosítását a Főtérhez 

kapcsolódó területeken, az előterjesztésben ismertetett helyszíneken és darabszámban „P” jelű 

kerékpártámaszok elhelyezésére.  

 

 

Felelős:  Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 


