
 

 

 

 Kenderes Városi Önkormányzat Bánhalma Bizottsága 

5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Telefon: 59/328-251 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a bizottság 2022. július 21-i rendes ülésére 

 

Tárgy: a tervező szakmai véleményének megismerése az építendő kerékpárút 

vonatkozásában 

 

Előterjesztő: Csáthy Zoltán elnök 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Záhonyi Ferenc jegyző 

 

 

A döntéshez egyszerű többség szükséges. 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Bizottság! 

 

A Pénzügyminisztérium Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató 

képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, 

valamint a Kenderes Városi Önkormányzat (5331 Kenderes, Szent István út 56.) között 

támogatási szerződés került megkötésre. A szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-

2022-00032 azonosító számú, Kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása Kenderes településen. 

A Kenderes Városi Önkormányzat a TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1 kódszámú, „Élhető települések” 

című pályázat nyerteseként a Kenderes közigazgatási területéhez tartozó Bánhalma településen 

a Kakat út mentén a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok 

Otthonáig kerékpárutat építhet. 

Ezidáig a közúton történt a jelentős mennyiségű kerékpáros forgalom a település központja és 

az intézmény között. Ezen útszakasz forgalmát jelentősen befolyásolja a mezőgazdasági, 

valamint a helyi lakosok gépjármű forgalma, így a közútról indokolt a kerékpáros forgalom 

megszüntetése.  

A tervezett kerékpárút Bánhalma legnagyobb foglalkoztatója, a szociális intézmény, a legtöbb 

helyi lakos itt vállal munkát, mely következtében az ott közlekedők életkörülményei javulnak.  

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2022.07.01.  

Az útépítés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat is érint. Az egyik ilyen ingatlan az 1961 

hrsz.-ú közterület. Az egyik lakó panasza alapján a kerékpárút megvalósítása esetén nem tudnak 

egyik csomagtartóból a másikba pakolni, valamint nem tud a kerítéshez képest merőlegesen 

parkolni éjszaka, így kétségbe vonta a nyomvonal megfelelőségét. Ugyan többen azt a választ 

adták számára, hogy akkor a háza udvarán kell átpakolni, illetve parkoljon párhuzamosan, 

mégis indokolt megismerni a tervező szakmai véleményét az érintett lakók meggyőzése 

érdekében. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Bánhalma Bizottságot a tervező szakmai véleményének 

tudomásul vételéhez. 

 

Kenderes, 2022. július 14. 

                                                                                        Csáthy Zoltán s.k. 

                                                                                                   elnök 



 

Határozati javaslat 

 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Bánhalma Bizottságának …/2022. (…) határozata: 

  

 

Kenderes Városi Önkormányzat Bánhalma Bizottsága a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-

00032 azonosító számú, Kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása Kenderes településen projekt 

megvalósítása érdekében Kurucz István Norbert e.v. (5300 Karcag, Maros u. 2.) tervező 

szakmai véleményét tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Bánhalma Bizottság 

 

 

 

 

 


