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Tisztelt Képviselő-testület!
A „Széchenyi 2020” program keretében megjelent a „Fenntartható közlekedésfejlesztés
Budapesten” című (VEKOP-5.3.1-15 kódszámú) felhívás. A felhívás célja, hogy Budapesten 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 pályázati felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan Budapest Főváros
Önkormányzata (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként helyi önkormányzatok, többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, közösségi közlekedést közszolgáltatási
szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi
költségvetési szervek és intézményeik jogosultak.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes
költség alapon a TOP beavatkozási területén: 8.390 millió Ft. A támogatási kérelmek
benyújtására 2016. augusztus 31-ig van lehetőség.
A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságának
vállalt feladata, hogy konzultációt folytasson a fővárosi kerékpáros infrastruktúra bővítése és
a rendelkezésre álló kerékpárút-hálózat fejlesztése ügyében a fővárosi kerületekkel, a
kerékpáros szervezetekkel, közigazgatási szervekkel. A Bizottság tavaly szeptember óta több
alkalommal tartott konzultációt a témában, és az egyik ilyen konzultáción merült fel először a
külső kerületek kerékpárút-hálózatának bővítési igénye, a szigetszerű biciklis utak
összekötésének szándéka. Már azt megelőzően megfogalmazódott tehát egy délkelet-pesti
kerékpáros útvonal kiépítése, mielőtt a pályázatot meghirdették volna. Eleinte több kerület is
jelezte szándékát, hogy szívesen csatlakozna egy ilyen, külső kerületeket összekötő
kerékpárút kialakításában, végül Csepel, Soroksár és Pestszentlőrinc-Pestszentimre jutott el
odáig, hogy részletesebben megvizsgálja, milyen lehetséges útvonal(ak)on lehetne a
kerékpárutat megvalósítani.
Az előzetesen kijelölt nyomvonal átnézeti helyszínrajzát és a megvalósításhoz tartozó előzetes
költségbecslést az előterjesztéshez csatoltuk. A nyomvonal még a tervezés tovább haladtával
változhat, valamint a megvalósításhoz szükséges költségek is további pontosításra szorulnak,
mivel jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan részletesen kidolgozott terv, ami alapján a
teljes összköltséget pontosan meg lehetne állapítani.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkezni. A pályázat keretében támogatható többek
között a nemzetközi (EuroVelo) kerékpárosturisztikai útvonalra ráhordó, megszakítás nélküli
regionális kerékpárosturisztikai útvonalfejlesztés, az ezzel összefüggő önkormányzati utak
fejlesztése,
felújítása
belterületen,
szükséges
közmű
korszerűsítési
munkák,
csapadékvízelvezetés kiépítése, a beruházások megvalósításához szükséges idegen területek
megvásárlása/kisajátítása. Elszámolható például az előzetes tanulmányok, engedélyezési
dokumentumok költsége is. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum
50 millió Ft, maximum 6 Milliárd Ft.
A támogatási kérelemhez kötelezően minimálisan csatolandó a beruházás területét szemléltető
vázlatos, térképi átnézeti rajz, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás. A
tisztelt Képviselő-testületnek abban szükséges döntenie, hogy elvi hozzájárulását adja a
részletesebb tervek kidolgozásához, valamint támogatja Budapest Főváros Önkormányzata
konzorciumi partnereként a pályázaton való részvételt.

Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (VI.07.) sz. határozata a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten”
című (VEKOP-5.3.1-15 kódszámú) pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvi hozzájárulását adja a dél-pesti kerékpárút megvalósításához szükséges részletesebb
tervek kidolgozásához.
II. elviekben támogatja Budapest Főváros Önkormányzata konzorciumi partnereként a
pályázaton való részvételt.
III. felkéri Orbán Gyöngyi alpolgármestert, hogy a pályázat benyújtásának előkészítése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, az ezzel kapcsolatos szerződéseket terjessze
a Képviselő-testület elé.
Felelős: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2016. június 6.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője
Melléklet: - 1 pld. egyeztető lap
- 1 pld. pályázati felhívás
- 1 pld. nyomvonalat ábrázoló átnézeti helyszínrajz
- 1 pld. előzetes költségbecslés

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Egyeztető lap
a „Javaslat dél-pesti kerékpárút létesítésével kapcsolatos pályázaton való részvétel
támogatására” című Képviselő-testületi előterjesztéshez

1.

Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola Építési és Beruházási osztály,
osztályvezető

Észrevételt, javaslatot nem teszek.
Budapest, 2016. június 6.

2.

……………………………
Kisné Stark Viola
aláírás

Az előterjesztés egyeztetve: dr. Gróza Zsolt Vagyonkezelési osztály,
osztályvezető

Észrevételt, javaslatot nem teszek.
Budapest, 2016. június 6.

……………………………
dr. Gróza Zsolt
aláírás

