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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület  2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 
Felhatalmazás utak tervezésére vonatkozó eljárás megindítására tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt években Önkormányzatunk sikerrel valósította meg több belterületi gyűjtőút felújí-
tását. A látható eredményeket minden esetben hosszas előkészítő tevékenység előzte meg, a 
munkák megtervezése, a műszaki tartalom megfogalmazása, a kivitelezésre irányuló közbe-
szerzési eljárások lebonyolítása sok anyagi erőforrást és időt igényelt. 
 
Az eddigi sikeres útfelújítási programot Önkormányzatunk folyatatni kívánja, hiszen a Képvi-
selő-testület határozatba is foglalta a gyűjtőutak felújításának sorrendiségét. Ezek mellett is 
felmerültek olyan felújítandó útszakaszok, melyek ugyan a határozatban nem szerepelnek, de 
egyéb indokok alapján felújításuk középtávon indokolt. 
Annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák az adott megvalósítási év elején elindulhassa-
nak, célszerű a felújítási terveket minél előbb elkészíttetni. Az eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ha a tervezési megbízás kiadása az adott évi költségvetés elfogadása után történik 
meg, akkor a kivitelezés csak az év második felében indulhat el, ekkor már az időjárási ténye-
zők a rendelkezésre álló időt korlátozzák, mely műszaki és anyagi bizonytalanságot is okoz-
hat. 
 
Fentiek alapján arra törekszünk, hogy a terveket már a tervezett megvalósítás évet megelőző-
en elkészíttessük. A jövő évi beruházási tervezés során az alábbi útszakaszok tervezése látszik 
indokoltnak: 

- a Tinódi utca Dongéri út és Kopolyai út közötti szakasza 
- az Árpád – Szent Imre és Szabadkai utcák keramitburkolatos szakaszai 
- Fazekas és Szabó Ervin utcák 
- Kuruc vitézek tere lakótelep temető melletti szakasza 
- a Gárdonyi utca Nagy Szeder utca és Mártírok útja közötti szakasza 
- az Ipari Park bővítés feltáró útja 

 
A listán szereplő fejlesztések forrása terveink szerint több irányból áll össze: önkormányzati 
saját forrás, kormányzati illetve minisztériumi támogatás, OP forrás. 
 
Az idei évben több tervezési megbízást adott már Önkormányzatunk, melyek a beszerzési 
szabályok szerint történtek. Ezek összesített értéke megközelítette a közbeszerzési értékhatárt, 
ezért a következő megbízásokat már közbeszerzés keretében kell kiadnunk. Célszerű és költ-
séghatékony, ha a fenti tervezési munkákat egy eljárás keretében szerezzük be. A beszerzés 
nem szerepel a hatályos közbeszerzési tervünkben, a költségvetésben jelenleg nincs fedezete, 
ezért kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a folyamat elindítására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy az alábbi útszakaszok megépítéshez, felújításához szükséges tervdokumentá-
ciók elkészíttetésére közbeszerzési eljárást indítson, a szükséges fedezetet a költségvetés-
ben biztosítsa. 

- a Tinódi utca Dongéri út és Kopolyai út közötti szakasza 



- az Árpád – Szent Imre és Szabadkai utcák keramitburkolatos szakaszai 
- Fazekas és Szabó Ervin utcák 
- Kuruc vitézek tere lakótelep temető melletti szakasza 
- a Gárdonyi utca Nagy Szeder utca és Mártírok útja közötti szakasza 
- az Ipari Park bővítés feltáró útja 
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Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető  
Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
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    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyben 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
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