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 Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) - az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztériummal (ÖTM) egyetértésben - az Útpénztár fejezeti 
kezelésû elõirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható 
kerete terhére pályázatot hirdetett kerékpárutak építésének valamint engedélyezési 
terv készítésének és engedélyeztetésének támogatására. 
 
A pályázaton a helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásai többcélú 
kistérségi társulások vehetnek részt 2007. évben (a döntéstõl számított egy éven 
belül) megvalósuló fejlesztéssel. 
 
A kistérségi önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján 4 önkormányzat 
(Derekegyház, Nagymágocs, Szegvár, Szentes) akar élni a pályázás lehetõségével. 
Mivel szakmailag az összefogott, több települést érintõ, a meglévõ szakaszokkal 
együttesen létrejövõ összefüggõ (megszakítás nélküli), biztonságosan (kisforgalmú 
utakon, kerékpárúton, árvízvédelmi töltésen) és megfelelõ minõségben (szilárd, 
karbantartott burkolaton) kerékpározható hálózat kialakítását célzó pályázatok 
megítélése és támogatottsága jobb, mint az elkülönült települési szakaszoké, ezért 
indokoltnak látszik egy közös kistérségi pályázat benyújtása. 
 
Az elõzetes egyeztetést követõen a Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a 
továbbiakban: Társulás) a 4 települést összekötõ 45 sz. fõút, valamint a 4521, illetve 
4405 sz. utak mellett futó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére nyújt be 
pályázatot. 
 
A projekt célja, hogy elõsegítse az érintett településeken, illetve azok között a 
kerékpáros hivatás- és szabadidõs forgalom biztonságos közlekedési feltételeinek 
megteremtését, továbbá az egészséges életmódot és az idegenforgalmat, valamint a 
környezetkímélõ közlekedést egyaránt szolgáló beruházás megvalósulását. 
 
A pályázaton elnyerhetõ támogatás mértéke 50%, amihez 50% saját forrást kell 
biztosítani. 
A pályázathoz kapcsolódóan megtervezésre kerülõ kerékpárút szakasz tervezett 
hossza 30.359 m, ami összefüggõ hálózatot alakít ki a 4 település között. 



Ebbõl a Szentesre vonatkozó – Szegvár, illetve Derekegyház felé irányuló - szakasz 
összesen 10.799 m. 
 
A terveztetésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami befolyásolja a beruházás 
megvalósításának végleges költségvetését. Az elõzetes piaci információk alapján a 
pályázat 700 Ft/m + ÁFA = 840 Ft/m tervezési áron kalkulált költségvetéssel kerül 
benyújtásra, amit egyes elõre látható mûszaki megoldások (vasúti átjáró, csatorna 
híd) tervezése tovább növel. Az érintett szakaszon a Kórógy keresztezése miatt 1 db 
híd tervezésével, valamint 1 db vasúti keresztezés miatti tervezési megoldással is 
számolni kell. 
A hídra 500.000 Ft/db + ÁFA = 600.000 Ft/db költséggel számoltunk. A vasúti átjáró 
tervezésére 300.000 Ft/db + ÁFA = 360.000 Ft/db árral kalkuláltunk. 
 
A fentiek szerint a pályázat településre vonatkozóan számított költségvetése 
10.031.160,- Ft, melybõl az 50%-os támogatás: 5.015.580 Ft,  az 50%-os saját erõ 
mértéke: 5.015.580,- Ft 
 
A leírtak alapján javaslom, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a kerékpárút 
tervezési pályázathoz úgy, hogy az önálló pályázás jogát ruházza át a Társulásra.  
 
Javaslom továbbá, hogy a sikeres program megvalósítás érdekében a településre 
vonatkozó saját forrást a 2007. évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
Kérem a T. Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatot támogassa. 
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Határozati javaslat 
 
A Képviselõ-testületet megtárgyalta a közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezési 
pályázat benyújtásáról szóló elõterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 
1. Egyetért azzal, hogy Szentes Város Önkormányzata pályázzon a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium (GKM) turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak 
építésének és tervezésének 2006. évben elnyerhetõ támogatására, úgy hogy az 
összehangolt kistérségi program megvalósítása érdekében a Képviselõ-testület az önálló 
pályázás jogát átruházza a Szentes Kistérség Többcélú Társulása javára, amelynek 
teljes jogú tagja. 

 
3. A pályázat eredményessége esetén a tervezési pályázathoz kapcsolódó saját erõt, - 

amelynek összege 5.016 e Ft, azaz ötmillió tizenhatezer forint - a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulása részére átadott pénzeszközként - a 2007. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  

 
Szentes, 2006. november 8. 
 
                                                                                                 Szirbik Imre      
                                                                                                polgármester 


