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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

:-;B:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgá|tatási
testületnek az e|őteriesnés megtárgy a|ásáú.

X
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testiilet !

Előzmény

2009. május 18-an a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a Kozép-
magyaÍorcztęi operatív Pľogľam keretében ,,A közĺĺsségi közlekedés kiemelt projektjei''
címen páIyázatot hiľdetett meg.

A pźiyazaton elnyerhető támogatás NFÜ által kiadott Tervezési Felhívás szerinti alapvető
cé|ja ,,a váľosi közlekedés hatékony és környezetbarát altemativé!ának a kialakítása, a
közösségi közlekedés kináIatźnak a szélesítése, a meglévő közösségi kĺjzlekedési rendszerek
célcsoportjának széIęsítése, hatékonyságának, felvevőterületének növelése, rĺjvid távokon
tehermentesítése''.

A rendszer létręhozásának célja továbbá a városközpontot érintő eddig gépjármúveken
megtett utazások egy részének átterelése kerékpáľra' amellyel a felhasználók időt
takarithatnak meg, akörnyezet pedig a csokkenő környezetterhelésből prof,rtál.
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A Tervezési Felhívás szerint a felhívás keľetében kizáľő|ag olyan rendszer támogathatő,
melynek a beruházási-támogatási időszak |eztrultát követő minimum 5 éves fenntar1ását és

rendeltetésszeruuzemeltetését a pľojektgazđa,vagy aZ aÍÍanyí|atkozattételre jogosult vállalja.

A Fővárosi KozgynIés 85412009. (VI.03.) szźlmuhatározatáva| így döntött, hogy pályázatot
nýjt be a ,,Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása,, cimu pľojekt
(továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében, és felkéľi a főpolgármesteľt, hogy a
páIyazati dokumentációt és mellékleteit ír1a aIá és nyújtsa be a Közreműkodő Szervezetnek.

A pľojekt Buda frekvęfiáIt területei mellett céIzottan Budapest sűnĺn lakott, illetve tcjľténelmi
belvárosára koncentrálóđik, azaz azl.,II., V.' VI., VII., VI[', IX., XI., és a XIII. keriiletekĺe.

A megjelölt helyszínek mindegyike egy szak'rnailag eIőzetesen egyeztetet'' téľbeli
elhelyezkedését tekintve kötött ún. dokkoló.állomás mátrix ĺendszeréhez kapcsolódik, a teljes
lefedettség és az ideális kcizösségi kozlekedési struktuľa kialakításanak irányelveihez
igazítottaĺ.

A Paľking Kft. - mely cég időközben már megszűnt _ még 2010-ben azzal a kéréssel kereste
meg aZ onkormányzatot, hogy támogassa aZ általuk javasolt Kerékpáros Közösségi
Közlekedési Renđszeľ telepítését.

A Képviselő-testület a 16912010. (V.19.) szźlmu határozatában ugy döntĺjtt, hogy aZ

előzőekben hivatkozott _ Kozép-magyarországi operatív Program ,'A közösségi közlekedés
kiemeIt projektjei,, (KMOP-2O09-2-3-IlA) című komponense keretében benffitásra kerülő,

,,Budapesti Keľékpáľos Kozösségi Közlekedési Rendszer kialakításď, cimu, KMOP-2.3.1/A-
09.|f-2009-0001 jelri - projektjavaslat kapcsán a pĺojektjavaslat benyujtásźlhoz' annak
végrehajtásćůloz és a támogatási időszak során megvalósuló infrastľukturális fejlesztések
páIyaző általi aktivtiásához szĹikséges tulajdonosi hozzájáru|ását a 36495, a 36559111, és a
36732he|yrajzi szźlmt önkormányzatifi:Jajđonú ingatlanokľa vonatkozőan Budapest Főváľos
VIII. keriilet Józsefuáros onkormányzatamegadja; továbbáazingat|aĺlokataz 5 éves kötelező
fęnntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének céIjfua a Paľking Kft.

cél megffilósítását szoIgá|ő -
hogy nem tesz olyan intézlę[ést, amely apá|yźzati
itelezettségének vé géi g taĺtffi haszno sítás í és l v agy

rendelkezéséľe bocsátj a; valamint vál

a projekt támogatási szerzódésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy
lehetetlenné teszi.

Tekintettel ara, hogy a koľábbi dĺjntés óta eltelt több mint két év alatt töľtént szetvezeti és

egyéb vttltozások miatt a hatźrozatban megfogalmazottak mĺíĺ nem alkalmasak a projekt
megvalósítástra, a _ fe|adatot időkcizben a Parking Kft-től átvevő _ Budapesti Közlekedési
Ktizpont Zrt. (atovábbiakban: BKK) azza| akéréssel foľdult az onkormtnyzathoz (2. szźrĺlu
melléklet), hogy ismételten hozzon döntést az uggyel kapcsolatban. Ennek megfelelően a

Polgármesteri Hivatal szal<ĺnai szervezetei és a BKK közĺjtt |ezaj|otÍak a döntés
meghozatalźlhoznélkülözhetetlenegyeztetések.

Az előterjesztés 3. sztlmu mellékletében ta\áIhatőak aZ önkormányzati kezelésű
közteriiletekből lefoglalt teľületeket szemléltető helyszinrajzok. (Kőfaľagó utca hľsz. 36473;
Bródy Sándoľ utca hĺsz. 36559111; Mikszáth Kálrmán tér hrsz. 36732; Gyulai Pál utca hľsz.
3643s)

A rendszeľ fizikaí létesítését megelőzőeĺ természetesen a vonatkoző oĺlkormányzati
rendeletnek megfelelően közteľĹilet-foglalási hozzájánilás iránti kérelmet kell majd beadni a
BKK-nak.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkoľmanyzatokő| szőIő 1990. évi LXV. tĺ!ľvény 2. $
(2)bekezdésén alapul.



Kérem az alábbi határ o zatí j avas 1 at elfo gadás át'

Ha.rÁnozĺ.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . a L 69 l 20 1 0. (V. 1 9. ) számli határ ozatát vi s szavonj a.

2. a Kozép-magyaľországi operutív Program ,,A kĺizösségi közlekedés kiemelt pľojektjei''
(KMOP-2009-2-3-I1A) című komponense keretében benyújtásľa keľülő, ,,Budapesti
Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kia|akítttsď' címri, KMOP-2.3,IlA-09-2f-
2010-0001 jelű pľojekt kapcsán annak végľehajtásához és a támogatási időszak soľán
megvalósuló infľastrukturális fejlesztések Pľojektgazda áIÍaIi aktiválásához szükséges
tulajdonosi blozzźljáru|élsźń a 36473., a 36559111', a 36732. és a 36435. heIyrajzi számil
önkormányzati t|J|ajďonú kozteľületekľe vonatkozóan megadj a.

3, az 2. pont szeľinti kĺjzterületeket az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés
fenntartásiának és üzemeltetésének céIjára a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
ľendelkezéséľe bocsátj a.

4. vćila|ja, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely az 2, pont szerinti pá|yázati cél
megvalósítás áÍ_*zolgźÄó=felmtartási kötelezettségé@asznosíÍási ésl:ĺagy
a projekt támogatási szerzódésében foglalt egyéb kĺjtelezettség teljesítését veszélyezteti,
vagy lehetetlenné teszi.

5. felkéľi a polgármestert az előteqesztés 1. számu mellékletét larta|maző nyi|aÍkozat
a|áírására.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2012. december 19.

A dtintés v égrehaj tá s át v égző szew ezeti egys é g : Gazdálko d ási Ü gy o sńa|y

E Budapest,2012. december 10.

Töľvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
Jewzo

nevében és meebÍźás
,/

ľ)
Máté
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aljegyzo



l. sztLmvmelléklet

Nyilatkozat

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros onkoľmányzatának Képviselő-testülete a
.....l20I2. (XII.19.) szźtmuhatźľozataalapjánaza|ábbinyiIatkozatotteszem:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzatának Képviselő-testülete
,,Budapesti Keľékpáros Közosségi Közlekedési Renđszer kialakítása'' című pľojekt (KMOP-
2.3 . I l A-09 -ff -20 I 0 -00 0 1 ) tartalmát me gismerte.

A Közép-magyarorczági operatív Program ,,A közcisségi közlekedés kiemelt projektjei''
(KMOP-2O09-2-3-IlA) címu komponense keľetében benyújtásra keľülő, ,,Budapesti
Keľékpáľos Közösségi Közlekedési Rendszeľ kialakítása,, címu, KMOP-2.3.Í/A-09-2f-2010-
0001 jelű pľojekt kapcsán annak végľehajtásźúloz és a támogatási időszak során megvalósuló
infrastruktuľális fejlesztések Projektgazda á|ta|i aktiváIźsźlhoz szükséges tulajdonosi
hozzájárulásat a 36473, a 36559lĺI, a 36732 és a 36435 heIyrajzi számu önkoľmányzati
tulaj donú kozterületekĺe vonatko zőan megadja.

Nyilatkozik továbbá arľól, hogy a fenti közteľületek az 5 éves kötelezó ťenntartási időszakban
a fejlesztés fenntartásának és iizemeltetésének cé|jára a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártköruen Muködő Részvénýaľsaság rendelkezésére állnak, valamint, hogy nem tesz olyan
intézkedést a Pľojektgazđával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló -
feĺĺrtaľtási kötelezettségének végéig ĺartő - hasznosítási éslvagy a pľojekt támogatási
szerzóďésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetí, vagy lehetetlenné teszi.

Budapest, 2012. december 19.

Dľ. Kocsís Máté
polgáľmesteľ
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BUDAPESTI
KoZLEKED ÉS ĺ
KOZPONT

vezérigazgató

tárgy: Tu|ajdonosihozzájárulás
megkérése a,,Budapesti
Kerékpáros K<izösségi
Kĺizlekedési Rendszer
kialakĺtása'' c. projekthez
kapcsolódóan

Tiszte|t Potgármester Úr!

Hivatkozással a 2011. szeBtgmbeľ 2:án kelt' BKl(2937/1l2011 ikt. sz. |evelemľe, ezÚtoĺ
tájékoztatom, hogy a ,,Budapesti Kerékpáros Kozosségi Közlekedési Rendszer kia|akítása''
c. KMoP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosíto számÚ projekthez (továbbiakban: bubi)
kapcso|ódi 75 db gyujtoállomás he|yszínének fe|Ülvizsgá|ata befejeződött. A rendszer
kiépítésére vonatkozó közbeszerzési e|járás megindítására ez év végéig kerül sor, a
nagyközönség tervezetten 2013 végéig veheti birtokba a bubi rendszert'

A V|ll. keľÜlet kije|ö|t kapcsolattartojáva| a szÜkséges szakmai egyeztetéseket lefolytattuk,
ame|ynek során kol|égáim bemutatták a kerÜletet érintő bubi gyűjtőállomások helyszínére
vonatkozó javaslatainkat, egyuttal a résztvevők megál|apodtak a bubi á!|omások kerÜ|et
á|tal is támogatott elhe|yezkedésében.

t'
ffientiek a|apján a V!||. kerü|et tulajdonában lévő bubi he|yszínek a kovetkezoek:

- Kőfaragó utca . Vas utca - hrsz: 36473
- Bródy Sándor utca. Múzeum körút. hrsz: 36559/1'ĺ
- Mikszáth tér - hrsz: 36732
. Gyu|ai Pá! u. . hľsz: 36435

Ezúton kérem T. Po|gármester Urat, hogy a projekt sikeres megvalósĺtásához a Vl|l.
kerü|et tu|ajdonában |évő bubi helyszínekre vonatkozóan a tuIajdonosi hozzĄáru|ást a
BKK Budapesti Kozlekedési Központ Zártkörűen Működo Részvénytársaság részéĺe az
alábbi, uniós formai követe|ményekre tekintettel megfogalmazott tarta|ommal megadni
szíveskedjék.

''Főváros VIt|. kerü|et Józsefuáros Önkormányzatának Képvise|ő.testülete a Projekt
tarta|mát megismerte.
A Kozép.magyaľországi operatív Program ,'A közosségi kÖzlekedés kieme|t projektjei''
(KMoP-2009.2.3.1/A) címĹ1 komponense keretében benyújtásra kerü|t, ,,Budapesti
Kerékpáros Közösségi Köz|ekedési Rendszer kia|akĺtása'' címú, KMOP-2.3.1/A-09.2f-
2010-0001 je|iĺ pĘekt kapcsán annak végrehajtásához és a támogatási idoszak során
megva|ósu|ó infrastrukturá|is fejlesztések Pľojektgazda á|tali aktivá|ásához sziikséges

cím:

Dľ. Kocsis Máté po|gáľmester

Budapest V|l!. kerü|et
Józsefváros önkormányzata

1082 Budapest

Baross utca 63-67.

ikt. szám: ffi55l4-12[2012

te|efonszám: +36 30 774 1000
fax: +36 30 774 1001

web: www.bkk.hu

e-mail: vezerigazgato@bkk.hu

BKK Budapestl Közlekedés. Központ
zártkörĺien MÍikiidő Részvénytársaság
cégjegyzékszáml 01-.ĺ0.046840
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-.ĺ 1.

1t2



tulajdonosi hozztĄáru|ását a hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan
megadja.
Nyi|atkozik továbbá arról, hogy a fenti ingat|an az 5 éves kotelezo fenntartási időszakban a
fej|esztés fenntartásának és Üzeme|tetésének céljára a BKK Budapesti Kozlekedési
Központ Zártkörűen Műkodő Részvénytáľsaság rendelkezésére áll, va|amint, hogy nem
tesz olyan intézkedést a Projektgazdával szemben, amely a pá|yázati cé! megvalósítását
szolgá|ó - fenntartási kote|ezettségének végéig tartó - hasznosítási és/vagy a projekt
támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszé|yezteti, vagy
lehetetIenné teszi..'

Amennyiben a kerületet érintő he|yszínek, Vagy a projekt végrehajtása kapcsán további
kérdése, észrevéte|e Van, ko||égám, Asbóth lld.kó (tel: 06-30n74-1137, e-mail:
i |diko. asboth@ bkk. hu) szíves rendelkezésére ál l.

segítő egytittmukodését_e|ore is koszonöm!'-

Budapest, 2012. novembeĄf

ÜdvozIettel:

ávid

Mel!ék|etek:

1. Vlll. kerÜ|eti bubi gyűjtőál|omások helyszínrajzi vádatal
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