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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 241/2016.(VI.07.) határozatával elviekben támogatta Budapest Főváros
Önkormányzata konzorciumi partnereként a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten”
című (VEKOP-5.3.1-15 kódszámú) pályázaton való részvételt, hozzájárult a kerékpárút
megvalósításához szükséges részletesebb tervek kidolgozásához, majd 365/2016.(IX.13.)
határozatával fel is hatalmazta a polgármestert a kérelem benyújtásához szükséges
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. A támogatási kérelmet a Fővárosi
Önkormányzat határidőben benyújtotta, jelenleg a kérelem elbírálására várunk. Remélhetőleg
a közeljövőben a kérelmünk elbírálásával kapcsolatban pozitív döntés születik, így következő
lépésben már a támogatásban részesített projekt megvalósításával összefüggésben is
szükséges lesz egy konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása.
A Fővárosi Közgyűlés sajnálatos módon a projekt összköltségére vonatkozóan nem az
előzetesen becsült bruttó 4,191 milliárd Ft-ot szavazta meg, hanem bruttó 2,387 milliárd Ft-ot,
így lényegében a Csepel és Soroksár között a komp közelében tervezett kerékpáros-gyalogos
híd költségével kevesebb forrás szerepel a benyújtott kérelemben. Mindez ugyanakkor nem
jelenti azt, hogy a híd jelen projekt keretében nem valósulhat meg, ugyanis úgy tűnik
lehetőség lesz „plusszforrásból” (kormányzati döntéssel) a szükséges költségeket biztosítani.
A híd megvalósíthatósági tanulmányterve elkészült, a legolcsóbb változat szerint egy olyan
mozgatható (emelhető) híd kerülhet megvalósításra, melynek nagy előnye, hogy folyamatosan
lehet rajta közlekedni (emelés/süllyesztés közben is) és mindemellett a legcsekélyebb
mértékben zavarja a dunai látképet.
A korábbi előterjesztésekben ismertetett, tervezett kerékpáros nyomvonal időközben annyiban
változott, hogy a Vecsés úton maradt egy ún. főtengely, amihez az Újtelepi kerületrész, mint
mellékág fog csatlakozni. Ezen kívül további változás, hogy mind a kerületközpont
környékét, mind az Újtelepi városrészt „kerékpárosbaráttá” szükséges átalakítani. Hogy ez a
valóságban majd mit jelent (kerékpáros nyom kijelölését, kerékpársávokat, esetleg új önálló
kerékpárutakat), azt a részletesebb tervek a költségek figyelembevételével fogják
meghatározni. A jelenlegi információk alapján, amennyiben Újtelephez a Szérűskert dűlőn
keresztül fog a nyomvonal eljutni, akkor az út melletti telkek szabályozására biztosan szükség
lesz, ezen kívül a Vecsés úton, az autópálya előtt és után kerülhet sor még telkek
szabályozására/kisajátítására.
Fentiek ismeretében arra kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztés
2. számú mellékletét képező, a támogatásban részesített projekt megvalósításával összefüggő
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését.

Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (XI.08.) sz. határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel
kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat
érdekét nem sértve eltérhet.
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II. felkéri a Polgármestert hogy a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos
konzorciumi együttműködési megállapodás határidőben történő aláírása érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 31.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2016. október 24.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet: - 1 pld. egyeztető lap
- 1 pld. konzorciumi együttműködési megállapodás-tervezet
- 1 pld. kerékpárosbarát fejlesztéseket ábrázoló átnézeti helyszínrajz
- 2 pld. határozat
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Egyeztető lap
a „Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel
kapcsolatos döntések meghozalatára” című Képviselő-testületi előterjesztéshez
1. Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola Építési és Beruházási osztály,
osztályvezető
Észrevételt nem teszek.
Budapest, 2016. október 25.

……………………………
Kisné Stark Viola
aláírás

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Gróza Zsolt Vagyonkezelési osztály, osztályvezető
Észrevételt nem teszek.
Budapest, 2016. október 25.

……………………………
dr. Gróza Zsolt
aláírás

4

