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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a KÖVIMET Mérnöki Tervezı és 
Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) által készülnek a 43-as számú I. rendő 
fıút melletti (Deszk-Makó között) közlekedésbiztonsági kerékpárút tervei Kiszombor 
közigazgatási külterületi szakaszát érintıen is.   
 
A tervezı megkereste az önkormányzatunkat, hogy az önkormányzat kezelésében lévı útterületek 
vonatkozásában adjon közútkezelıi hozzájárulást, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a 
megépítendı létesítmény (kerékpárút) üzemeltetését és fenntartását az önkormányzat vállalja a 
települést érintı szakaszt illetıen.   
 
A kerékpárút Ferencszállás közigazgatási határától a 43-as fıúttól északra valósulna meg. (a 
kilencházig) Ezen a helyen átvezetésre kerül a 43-as fıúton a házak elé és a nagyközségbe 
bevezetı út mellett ér ismét a 43-as déli részéhez. Ezen ponttól a 43-as úttól délre, a falun kívül, a 
vasút vonalát nem érintve csatlakozik a meglévı kerékpárúthoz.   
  
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem, hogy a Képviselı-testület a kérelemben foglaltak szerint, a csatolt tervdokumentáció 
alapján az önkormányzat kezelésében lévı útterületek kerékpárútkénti hasznosításához a 
közútkezelıi hozzájárulást adja meg, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a megépítendı létesítmény 
(kerékpárút) üzemeltetését és fenntartását az önkormányzat vállalja a települést érintı szakaszt 
illetıen.   
 
Kiszombor, 2011. február 17. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 



 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 43-as számú 
I. rendő fıút melletti (Deszk-Makó között) közlekedésbiztonsági kerékpárút engedélyezési 
eljárásához szükséges közútkezelıi hozzájárulásra vonatkozó kérelem, továbbá a fenntartásra 
és üzemeltetésre irányuló nyilatkozat tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
        
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete közútkezelıi hozzájárulását 
adja a kérelemben foglaltakat figyelembe véve a Makói Kistérség Többcélú Társulása 
megbízásából a KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, 
Gyümölcsös u. 25.) által készített, a 43-as számú I. rendő fıút melletti (Deszk-Makó között),  
Kiszombor közigazgatási külterületi szakaszán létesülı közlekedésbiztonsági kerékpárút 
engedélyezési eljárásához. Egyidejőleg Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat vállalja a megépítendı 
létesítmény (kerékpárút) üzemeltetését és fenntartását a települést érintı szakaszon.   
 
Errıl értesítést kap: 
- KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. 5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- irattár 















 


