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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. március 17–én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósításához szükséges 

döntésekre 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Német Máté műszaki irodavezető 

  Vámosi Tamás városüzemeltetési előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Iktatószám: 3257/ 2016. 

Melléklet: Együttműködési megállapodás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés” című felhívás. A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható 

közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak 

meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak a Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak 

teljesüléséhez.  

 

Jelen konstrukció megoldást jelenthet a települési, településkörnyéki és településközi 

közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és 

fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére. A pályázat keretében önállóan támogatható 

kerékpárosbarát fejlesztés a települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető 

lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 

  

A kiírás részét képező területspecifikus melléklet szerint a rendelkezésre álló kerékpárforgalmi 

létesítmények kialakítása számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 403 millió Ft. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma 3 - 6 darab. A támogatási kérelmek benyújtása 

2016. január 29-től 2016. július 6-ig lehetséges. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás 

összege min. 50 millió Ft, max. 400 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség 100 %-a.  

 

A kialakításra kerülő kerékpárút-szakasz a 0269/1 hrsz-ú Vasút területén lévő buszmegállótól 

indulna, majd a Hősök útján keresztül a Rákóczi utcai kereszteződésig. A tervezett útszakasz 

itt kettéválna. Az egyik tervezett nyomvonal tovább haladna a Hősök útján, a Dózsa György 

úton egészen a Királyr-ér csatornáig - ahol szükséges híd építése -, majd tovább folytatódna a 

Tiszai úton egészen a 35-ös sz. útba becsatlakozva a megyehatárig.  

 

A másik útszakasz a korábban tervezett nyomvonalat követné, amely a Rákóczi utca és a Hősök 

útja kereszteződésétől haladna tovább, egészen a Rákóczi utca végéig, ráfordulva a Taskó 

utcára, majd a Dózsa György utcára, egészen a Király-ér csatorna hidjáig. 

 

 A támogatási kérelem benyújtásához szükséges egy vázlatos, térképi átnézeti rajzot, 

nyomvonaltervet is magában foglaló tanulmánytervet készíteni. 

 

A Polgár és Tiszaújváros között megépíteni tervezett kerékpárút vonatkozásában korábban 

többször egyeztettünk Tiszaújváros Város Önkormányzatával. Tekintettel arra, hogy 

Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéhez tartozik – és ennélfogva támogatási kérelme is 
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Polgártól elkülönülten, saját megyéjén belül kerül benyújtásra, – a két település között a 

kerékpárút megépítésével kapcsolatos együttműködési szándék, illetve a 2015. november 18-

án aláírt, keretjellegű testvérvárosi együttműködési megállapodás megerősítése céljából, 

együttműködési megállapodás megkötését javasolom. 

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumi 

partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet jogszabály alapján meghatározott kizárólagos 

építtetők, így pl. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ha a beruházás során állami tulajdonú országos 

közút szegélyén belüli részen is tervezett valamilyen tevékenység – pl.: átkelési szakaszon 

közlekedésbiztonsági tevékenység – megvalósítása, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni 

szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: 

KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében. Amennyiben a KKK előírja, 

konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályában meghatározott 

építtetőjét (Magyar Közút Nonprofit Zrt.). 

 

Mivel Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút több település és megye érdekeit is szolgálja, 

valamint figyelembe véve, hogy térségi projekt keretében kerülne megvalósításra, javaslom, 

hogy támogatási kérelmet adjunk be a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatóságához a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

című felhívásra.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és elfogadni szíveskedjen.   

 

Polgár, 2016. március 9. 

 

 

         Tóth József 

        polgármester 

 

Határozati javaslat 

…./2016 (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár és 

Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósításához szükséges döntésekre” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 

felhívásra. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kerékpárút tervezett 

nyomvonalát, az ahhoz tartozó tanulmánytervvel együtt. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Polgár és 

Tiszaújváros települések között, a kerékpárút megépítésével kapcsolatos 

együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre, és felhatalmazza a polgármestert 

ennek aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


