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BESZÁMOLÓ 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

2019. február 21-én tartandó ülésére 

Tárgy: Képviselői kérdés és arra adott válasz Hetényegyházán 2019. évben tervezett 

fejlesztésekkel kapcsolatban 

 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

Süli Csontos Ottó képviselő úr 2019. február 3. napján - Hetényegyházán 2019. évben tervezett 

fejlesztésekkel kapcsolatban - részemre megküldött kérdésére az alábbi választ adom. 

Az önkormányzat 2019-ben részben befejezi a korábban elindított és több évre ütemezett 

fejlesztéseket Hetényegyháza térségében, részben pedig településstratégiai léptékű 

nagyberuházások tervezését indítja meg. 

Az egyes várható fejlesztések az alábbiak: 

 

 Önkormányzati saját forrásból megvalósuló fejlesztések: 

 

- Folytatódik az 5218 jelű (Hetényegyházi út) mellett lévő kerékpárút burkolat felújítása a 

Széles köztől a 2015. évben megépült szakaszig mintegy 2400 méter hosszon. Ezzel az 

1987-ben épült leromlott állapotú kerékpárút a teljes szakaszon megújul. 

 

- 2019 első negyedévében megkezdődik a korábbi években lakossági önerős útépítésként 

megszervezett Móricz Zsigmond utca és a Pajtás utca még burkolatlan részének 

aszfaltburkolattal történő megépítése. 

 

- A Kossuth Lajos utcán a Darányi Ignác utca kereszteződésében az óvoda előtt kijelölt 

gyalogátkelőhely létesül kiemelt közvilágítással és járdakapcsolattal. 

 

- Folyó év január 31. határidővel elkészült a hetényegyházi főtér környezet, zöldfelület és 

közlekedés rendezési terve. A terv tartalmazza a meglévő növényzet megújítását, 

gyalogosfelületek térkő burkolását, valamint az orvosi rendelő mellett 16 darab térköves 

parkoló kialakítását. A tervek ismertetésére a közeljövőben lakossági fórumot szervezünk. 

 

 TOP-6.1.5-16-KE1 „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” 

A támogatás összege: 705 564 628,- Ft 

Hetényegyháza jövőbeni közlekedési lehetőségeit alapvetően meghatározó beruházás, a 

Hetényegyháza és a 445. számú Északi elkerülő út összeköttetését biztosító fejlesztés 

előkészületeit kezdtük meg 2018-ban, amely 2019-ben is folytatódik. 2019. március 30-ig 

készül el a bekötőtőút terve, amelyre előreláthatólag 2019. II. negyedévében építési 

engedélyt kívánunk szerezni. 

Az út nyomvonala a 445. számú főút Hetényegyháza felöli ágán megépített körforgalomtól 

a Helikon utcáig vezet, hossza 1915 méter, városi gyűjtőút paraméterekkel tervezve.  

A temetőhöz vezető út mellett 2,75 méter széles elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút és 

közvilágítás is kiépítésre kerül. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

Iktatószám: 5776-2/2019. 



A terület szerzés és az előzetes régészeti dokumentálás előkészítő munkálatai jelenleg 

folynak. 

Az út megépítését 2019. őszén kívánjuk megkezdeni és várhatóan 2020. II. negyedévében 

befejezni. 

 

 TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosító számú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája 

energetikai korszerűsítése” című projekt 

Támogatási összeg: 300.266.100,- Ft 

A fejlesztés során megvalósul  

- a homlokzati nyílászárók cseréje; 

- a homlokzati falak hőszigetelése és felületképzése; 

- a lapostetők integrált hő- és vízszigetelése a teljes tetőfelületen; 

- tornatermi enyhe lejtésű tetőszerkezet hőszigetelő panellel történő fedése; 

- melléképületek padlásfödémének szigetelése; 

- projektarányos akadálymentesítések; 

- fűtéskorszerűsítési munkák; 

- napelemes rendszer telepítése. 

Az építési kivitelezési munkák ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg 

folyamatban van. A kivitelezési szerződés megkötését követően a beruházás várhatóan 

2020. első negyedévére valósul meg.  
 

 Két csoportos bölcsőde megvalósítása Hetényegyházán 

A TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú "Foglalkoztatási paktum 

Kecskeméten" című projekt keretében elnyert támogatási összegből a TOP-6.2.1 

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” 

konstrukcióra történő átcsoportosítást követően további 250.000.000,- Ft összegű 

támogatási kérelem benyújtható 2019-ben, melynek célja, hogy Hetényegyházán egy két 

csoportos bölcsőde kialakítása valósulhasson meg.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. 

 

Kecskemét, 2019. február 11. 

 

 

 

                                                              Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                           polgármester 



 

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

 ....... /2019. (II.21).) határozata 

Képviselői kérdés és arra adott válasz Hetényegyházán 2019. évben tervezett fejlesztésekkel 

kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

az előadó-művészeti TAO pénzek eltörlésével kapcsolatban 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 5776-2/2019. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 


