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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 241/2016.(VI.07.) határozatával úgy döntött, támogatja 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. A Kormány 1613/2016. (XI. 8.)
határozatával hozzájárult a benyújtott projektjavaslat támogatásához, valamint a
projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez.
A Képviselő-testület
527/2016.(XI.08.) határozatával felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, azonban a
Főváros a tisztelt képviselők elé terjesztett megállapodás-tervezeten jelentősnek mondható
változtatásokat eszközölt, ezért úgy ítéltük meg, hogy indokolt a kiegészített tervezetet újból a
Képviselő-testület elé terjeszteni.
Figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködés keretében
kerülhet sor, szükséges a konzorciumi partnerek között a későbbi terveztetések,
közbeszerzések lebonyolítására vonatkozóan egymás között megállapodást kötni, hogy minél
gördülékenyebben, ill. gyorsabban el lehessen látni a beruházás előkészítésével, valamint a
megvalósítással kapcsolatos teendőket. A Csepel és Soroksár között tervezett kerékpárosgyalogos híd megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítéséhez hasonlóan javasoljuk,
hogy a későbbi tervezésekhez, szükséges engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési
eljárásokat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft. folytassa le. A híd
megvalósíthatósági tanulmánytervének tervezési közbeszerzési eljárását a korábbi képviselőtestületi felhatalmazás alapján a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft.
folytatta le, azonban a tanulmányterv még azelőtt elkészült, hogy a közös finanszírozással
kapcsolatban a tervezési szerződés megkötésére sor került volna. Fentiek miatt javasoljuk a
határozat módosítását oly módon, hogy a terv felhasználásának jogát vásárolja meg
Önkormányzatunk.
Fentiek alapján a tisztelt Képviselő-testületnek abban szükséges döntenie, hogy támogatja az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a támogatásban részesített projekt megvalósításával
összefüggő konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését, továbbá hozzájárul
ahhoz, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft. Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a Dél-budapesti
kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos terveztetések közbeszerzési eljárásai
lefolytatásában és támogatja a terv felhasználásának jogának megvásárlását.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (XII.06.) sz. határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel
kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

hatályon kívül helyezi 527/2016. (XI.08) határozatát.

II.

felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az
önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 31.
III. hatályon kívül helyezi a 365/2016.(IX.13.) határozatának II., IV. és V. pontját.
IV. a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft. és a Főmterv Mérnöki
Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság között megkötött tervezési szerződés alapján
elkészült kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági tanulmánytervének felhasználási
jogát megvásárolja nettó 2.208.000 Ft + ÁFA, azaz Br. 2.804.160 Ft mértékben.
V. felhatalmazza a Polgármestert a kerékpáros-gyalogos Duna híd megvalósíthatósági
tanulmányterv felhasználási jogának megvásárlásával kapcsolatos szerződés aláírására.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 31.
VI. hozzájárul ahhoz, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési nonprofit Kft.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a Délbudapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos tervezésekhez, szükséges engedélyek
beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában.
VII. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Dél-budapesti
kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos megállapodások, szerződések megkötésére, a
pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2017. december 31.
VIII. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert, hogy a Dél-budapesti kerékpárosbarát
fejlesztésekkel kapcsolatos kooperáción és tervegyeztetésen részt vevő nyilatkozattételre
jogosult, Önkormányzatot képviselő személyt meghatalmazással kijelölje.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2016. november 21.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet: - 1 pld. egyeztető lap
- 1 pld. konzorciumi együttműködési megállapodás-tervezet + melléklete
- 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.
……………………………
Kisné Stark Viola
aláírás

Budapest, 2016. november 21.

2. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztály, osztályvezető
Észrevételt nem teszek.
……………………………
Polonkai Zoltánné
aláírás

Budapest, 2016. november 21.
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