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B uda pest Józsefvárosi Onko rmányzat
Képviselő-testiilete számár a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

L Előzmények

Józsefuáros Önkoľmányzattnakképviselő-testtĺlete már szttmta|an alkalommal bizonyította elkötele-
zettségét a kerékpáros közlekedés támogatása iránt. Legutóbb kerékpáľ tároló állomásokat telepített,

és a Főváľosi onkormányzat BuBi projektjéhez adta tulajdonosihozzájáru|ását.

II. A beteľjesztés indoka

Az ország 61egnagyobb kerékpáros szervezete és az európai szakszövetség(az European Cyclists'
Fedeľation, a Kerékpáros Magyaroľszág Szövetség, a Kerékpárosbarát Települések országos Szövet-
sége, a Magyar Keľékpáľosklub, a Magyar Kerékprársportok Szövetsége, a Magyaľ Természetjarók
Szövetsége és a Magyaľ Kerékpárgyártók és Kereskedők Szövetsége) köztis munkával elkészítette és

a koľmánynak elküldte a Nęmzeti Kerékpáros Koncepciót.
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Előterjesztő: Jakabfu Tamás, képviselő

A képviselő-testü|eti Ĺilés időpontja: 20 l 3.december 1 8. .. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Nemzeti Kerékpáros Chaľta a|áírására

A napiľendet gyíWzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához ewszerulminősített-szavazat-
tobbség szükséges.

ElorÉszÍro SZERVEZETI EGYsÉG: .

KÉszÍľpľre: JerasF.Y Te'vÁs KÉPVISELÖ

PÉNzÜcvI FEDEZETET IcÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLAS: ?&;

JoclroNlRoLL: 1- k-D
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X '}

Humánszolgá|tatásiBizottság vé|eményezi X

Határozati iavas|at abizottság számára: - .

AYárosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eIőterjesztés meg-
tárgya|ását.

A Humánszolsáltatási Bizottsás. iavasolia a Képviselo-testületnek az előteriesztés megtáľgya|ását.



III. Tényállási adatok

A koncepcióban megfoga|mazott célokkal egyetértett Dr' Völner Pá|, az NFM közlekedésért felelos
államtitkára is, és a résztvevő szeľvezeteket lęvelében támogatásáról biĺosította. Egyúttal együťtmrĺ-
ködésrę kéfte fel a kezdeményezőket az Országos Közlekedési Stratégia véglegesítése érdekében.

A Koncepció összefogla|őját, a Nemzeti Kerékpáros Chartát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
dísztermében ünnepélyes keretek kozott írtaa|áaJ szervezetvezetoje201'3. szeptember l7.én.

A részt vevő civil szervezetek az tnkormányzatok körében is csatlakozókat, aláírókat keręsnek.
Tudomłĺsom szcrint o Chaľtót cddig l9 önkormónyzat, ltözttilĺ lcót budapesti kerülct ína aló.

Iv. A döntés taŕalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslatom' hogy Budapest Fováros, VIII. Kęrület, Józsefuáros onkormányzaÍa csat|akozzon akez-
deményezéshez, és a Polgármester Ur írja a|á a Nemzeti Kerékpáros Chartát, amely az e|oterjesztés
melléklete.

V. Diintés cé|ja' pénzügyi hatása

A döntés célja annak kinyilvánítása, hogy az tnkormányzat a Chańában foglalt célokkal egyetért,
jövobeli fejlesztéseit ezt figyelembe véve tervezimeg.

A döntésnek pénzĹigyi lratása nincs.

VI. Jogszabályi környezet

.A Képviselő-testület döntése a Magyaroľszág helyi -önkormányzatairól sző|o 20| 1. évi CLXXXIX
törvény 4l. $ (3) bękezdésén alapul.

Ké ľe m az alábbi határ ozati j avaslat e lfo gad ás át.

IIaľÁnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy * t. '

t. csatlakozik a Nemzeti Kerékpáros Chartához

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. decembeľ l8.

2. fe|hata|mazza a po|gármestert a mellékletben ta|á|hatő Nemzeti Kerékpĺíros Chartát aláirásźr
ra, és felkéri, hory juttassa el a kezdeményező civi| szervezetek'hez'

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 20|4. januźtr |5.

Budapest, 2013. december 9.

Toľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

l\ź-r r ŕl\ . / t,.avpěá |Qc,-tąS
Jakabfu Tamás

nevében és megbízásábóI: n
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a|jegyző 2013 i]Ĺ:ĺ] ''jp

képviselő



N rn,lzrn KnnÉrcpÁnos CHARTA
Mi, a Kerékpáros Charta a|áírői egyetértünk abban, és közös erőfeszítéseket
tesztink annak érdekében, hogy a kerékpározás, mint Magyarország egyik
legkedve|tebb közlekedési-, turisztikai, rekreációs, . és sporttevékenysége,
2oL4-2o20 köztitt töretlenül továbbfejlődjön és a fenntaĺtható
gazdaságfejlesztés egyik kieme|t pillére legyen.

Magyarországon 2010.ben az utazások 19%.a esetében a kerékpár volt a fő
köz|ekedési eszköz. Ez mindenképpen megőrzendő é'ték és közĺis tisszefogással
2o2o-ra tovább növe|hető 22.25o/o.ra. Ha ezt a cé|t a kerékpáros turizmusban,
kerékpársportban, a hazai kerékpáriparban és kereskedeIemben rej|ő potenciá|
kihaszná|ásáva|, a kerékpárraI közlekedőket érintő baIesetek számának egyidejĹĺ
csökkentéséveĺ érjuk e|, akkor a következő 7 éves időszakban 150 Mrd Ft
me gta ka rításra, g azdasá g i nyereség re szá m íthat M a gya ro rszág.

EgyetértÜnk abban, hogy ezen cé|ok e|éréséhez je|entős fej|esztésekre és ehhez 120 Mrd
Ft befektetésére van szukség, me|yhez 201'4-2020 között Magyarország számára e|érhető
Európai Uniós források fokozott igénybevétele szükséges.

A kitűztitt célok és a becsü|t pozitív társada|mi . gazdasági hatások e|érése
érdekében a következő fe|adatok és források nevesítését javasoljuk a
programozási dokumentumokban a Nemzeti Kerékpáros Koncepció mentén:

1. Kerékpáros közlekedést, rekreációt szolgá|ó útvona|há|ózat,
i nfrastru ktúra fejlesztése

20 mi|liáľd forint . Tertileti operatív Program

. Kerékpárosbarát te|eptilések kĺalakitása (50 nagyobb teIepülés Vagy
te I e p u l é s ré sz (lthá| őzatá n a k á ta l a k ítá s á va | )

. Térségĺ ĺéptékű jellemzően köz|ekedési cé|ú kerékpárforgalmi- há|ózatok
|étrehozása, 1000 km új |étesítmény megépítéséve|

. országszerte70 Bringa Park kĺa|akítása a mindennapi mozgás he|yszínének
biztosítására

2. Kerékpározáshoz kapcsolódó oktatás, szem|életformálás

4 milliárd forint - lntelligens Köz|ekedés operativ Program, Emberi
Erőforrás Fejlesztési operatív Program

. Kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatás 1.00 000 gyermek részére

. A biztonságos együttközlekedést, a kerékpározást népszerúsítő központi
képzések, kampányok

r A mĺnőségi, bĺztonságos kerékpárok használatát és a kerékpárok
re g ĺsztrá c i ój át cé|zó p rog ra mo k m e g va lós ítá s a

o A kerékpáros rekreációs testmozgást és kerékpársportot népszerűsítő
események és programok



3. Kerékpáľos turizmus fejlesztése

30 milliárd forint . Gazdaságfejlesztési és lnnovációs operatív Program,
Vidékfejlesztési Progra m.

. Térségi kerékpáros turisztikai útvonaIhá|ózatok |étrehozása 20 000 km
hosszúságban kompIex kerékpáros turisztikai projektek részeként: az
országos rendszerbe i||eszkedő kitáb|ázássa|, kerékpárosbarát szo|gáltatói
há|ózatta|, információva|, promócióva| és eladható turisztikai termékekke|'

r A kieme|t országos nyomvonaIak menten 1000 km új létesítmény
megépítése.

4. Kerékpáripar és kereskedelem

5 milliárd forint. Gazdaságfejlesztési és lnnovációs operatív Program

. K|aszter szinten szervezett kapacitásbővítés, innovatív termékfejIesztés, piacra
jutás tá mogatása, pia cfej |eszt és, az i nd u|ó vá ||a Ikozások i nkubációja.

5. Keréffiros szervezeti rendszer kiatakítása

1 milliárd forint - Terület- és Településfej|esztési operatív Program

. A fe|elős civi| és kormányzati szervezetek részvéte|ével a kerékpározás
minden terü|etét átfogó koordinációs szervezet |étrehozása és mĹĺködtetése

6. A kerékpározás szempontjai kötelezően |egyenek figyelembe véve minden
re|eváns közlekedés., te|epülés., térség., vidék., gazdaság. és
humanerőforrás fej|esztési projeK esetében'

60 mil|iárd forint. Minden releváns operatív programban

. Kü|onböző, kerékpáros útinfrastruktúra e|emek kiépítése, kerékpár taro|ók .

parko|ók kiaIakítása, kerékpárszá|lítást is Iehetővé tevő járművek
beszerzése, a kt]|önböző oktatásĺ - kampány tevékenységek

A Charta aláírói kijelentjiik, hogy a fenti célok e!éľését fontosnak, a Nemzeti
Kerékpáros Koncepcióban részletezett fejlesztéseket szükséges, hatékony,
gyorsan megtérülő befektetésnek taftjuk és ezért döntően európai és kisebb
részben hazai források biztosítását tańjuk szükségesnek a 2oL4.2020 közötti
időszakban.

Dátum:

Aláírás he|ye:

PoIgármester neve

A te|eptl|és neve:


