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Tisztelt Képviselő-testület!
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, az 1011/2016. (I. 18.) Korm.
határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, felhívást tett közé a települési
önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 7i ülésén, a 241/2016. (VI. 07.) határozatával döntött arról, hogy elvi hozzájárulását adja a délpesti kerékpárút megvalósításához szükséges részletesebb tervek kidolgozásához, elviekben
támogatja Budapest Főváros Önkormányzata konzorciumi partnereként a „Fenntartható
közlekedésfejlesztés Budapesten” című (VEKOP-5.3.1-15 kódszámú) pályázaton való
részvételt.
A pályázaton való részvételre és a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodást kötött Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Budapesti Közlekedési
Központ továbbá Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII.
Kerület Soroksár Önkormányzata. A Képviselő-testület 527/2016. (XI. 08.) határozatában
döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására
azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
A Konzorcium a pályázati felhívásra VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosító számon
regisztrált közös támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program Irányító Hatósága 2016. november 29. napján kelt
támogatási döntés alapján támogatásban részesített.
Budapest Főváros Önkormányzata - mint a konzorcium vezetője -, az egyes, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, valamint a VEKOP-5.3.1-16
azonosító jelű („Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című) pályázati felhívásra
beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok
támogatásához való hozzájárulásról szóló 1613/2016. (XI.8.) Kormányhatározattal
jóváhagyott, VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 projekt azonosító számú 2.387.000.000,- Ft
támogatású, 100 %-os támogatási intenzitású, „Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések”
megnevezésű projektre vonatkozó támogatási szerződést kötött 2016. december 20-án a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával.
Konzorciumi tagként Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata támogatása
905.416.000,-Ft.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottsága 4/2018.(I.16.) határozatában jóváhagyta a VEKOP-5.3.1-15-201600009 azonosítószámú „Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” megnevezésű projekt
megvalósításához szükséges komplett engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére és a megvalósításhoz szükséges valamennyi jogerős engedély beszerzésére,
valamint a tervezett szakasz vonatkozásában a tervezői művezetési feladatok ellátására
irányuló közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás részvételi felhívását.
A „Tervezési szerződés a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú „Dél-Budapesti
kerékpárosbarát fejlesztések” megnevezésű projekt megvalósítása keretében három részben”
tárgyú uniós értékhatárt meghaladó értékű a Kbt. 85. § szerinti közbeszerzési eljárás
eredménytelenül zárult, miután a Támogatási Szerződésben biztosítottnál többszörösen
magasabb ajánlati ár miatt a műszaki tartalom jelentős csökkentésére került sor, amelyet a

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2019. június 18-án kiadott záró közbeszerzési
tanúsítványában nem támogatott.
A projekt megvalósítás késedelmét tovább fokozta a rendkívül nehézkesen együttműködő
Konzorcium, miután a tervezésre irányuló újabb közbeszerzési eljárásnál a szakmai tartalom
BKK Zrt. általi jóváhagyását vártuk 2019 októbere óta.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elkötelezett a projekt
megvalósítására, célja, hogy Soroksáron a mindennapi közlekedési célú utazások esetén
növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók
részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi
környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.
A fenntartható közlekedési módok előtérbe helyezése jelentheti a megoldást a városlakók
életminőségének javítására, az egyéni gépjárműhasználat előtérbe kerülésével szemben. Cél a
közúti torlódások mérséklése az egyes közlekedési módok jobb arányának elérésével, s
mindezek érdekében az egységes és kerékpározható közúthálózati kialakítás megteremtése
Soroksáron.
A VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát
fejlesztések” elnevezésű projekt megvalósításától Budapest Főváros Önkormányzata, mint
korábbi konzorciumvezető a 2020. június 24-én meghozott döntésével elállt. Meglátása
szerint az építőipari, és az ezzel kapcsolatos tervezési költségek megemelkedése miatt, a
projekt ütemezésének nagymértékű csúszására tekintettel a befejezés végső határidőig nem
megvalósítható.
Miután a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért végzett
munkája során kiemelt fontosságot tulajdonít a kerékpárút-hálózat fejlesztésének, valamint a
Magyarország rendelkezésére álló Európai Uniós források - többek között - a fenti cél
megvalósítását szolgáló felhasználásának, (Név) Budapest és a Fővárosi Agglomeráció
Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár úr 2020. június 23. napján
egyeztetés megtartását kezdeményezte.
Az egyeztetésen mindhárom kerület egyetértett abban, hogy a Dél-budapesti kerékpárosbarát
fejlesztések elnevezésű projekt céljait továbbra is meg kívánja valósítani. A három kerület
közösen, az eddigiektől eltérő finanszírozási konstrukcióban folytatja a megkezdett
előkészítési munkát, hogy Csepel, Soroksár, illetve Pestszentimre lakosai kényelmesen,
biztonságosan kerülhessenek kapcsolatba egymással kerékpáron - úgy hivatásforgalmi, mint
rekreációs céllal. Ezen cél érdekében szándéknyilatkozat megtétele szükséges (a
Szándéknyilatkozat az előterjesztés 1. számú melléklete, a Dél-budapesti karékpárút
nyomvonal az előterjesztés 2. számú melléklete), melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület
támogatását.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. mellékletét kell érteni.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének …/2020. (VII.14.) határozata a Dél-budapesti kerékpárút
megvalósításának támogatásáról szóló szándéknyilatkozat elfogadásával
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a jelen határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot elfogadja, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy a Délbudapesti kerékpárút beruházás folytatása, majd annak sikeres megvalósítása
érdekében tárgyalásokat folytasson az érintett többi kerület, Magyarország
Kormánya, illetve az Európai Unió bármely olyan szervezetével, illetve
képviselőjével, amely a beruházás céljával egyetért, és annak megvalósítását
hajlandó tevőlegesen is támogatni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati
javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Budapest, 2020. július 09.

Kisné Stark Viola
Szabó Bernadett
osztályvezető
beruházó
az előterjesztés készítői
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