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Tiszte|t Képviselő-testület!

I. Előzmények

Józsefuáľos onkormányzatánakképviselő-testülete már számta|an alkalomma|bizonyította elkötele-
zettségét a kerékpáros közlekedés támogatás a iránt. Legutóbb keľékpár tároló állomásokat telepített,
és a Fővárosi onkormányzat BuBi projektjéhez adta tulajdon osihozzájárulását.

II. Á. beteľjesztés indoka

Az orsztlg 6 legnagyobb kerékpáros szervezete és az európai szakszövetség (az European Cyclists'
Federation, a Kerékpáros Magyarország Szövetség, a Kerékpárosbarát Települések országos Szövet-
sége' a Magyar Kerékpárosklub, a Magyar Keľékpárspoľtok Szövetsége, a Magyar Természetjárók
Szövetsége és a Magyar Keľékpáľgyátók és Kereskedők Szövetsége) közös munkáva| e|készítette és
a koľmánynak elküldte a Nemzeti Kerékpáros Koncepciót'
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Előteľjesztő: Jakabfu Tamás, képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2073 .december l 8. ..sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Nemzeti Keľékpáľos Chaľta a|áírására

A napirendet gyuztfft ülésen kell tárgyalni, a dĺjntés elfogadásához eg:ĺszerúlminősített_szavazat-
többség sztikséges.

ErorÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: -

KÉszÍrnľľp: Jaresry TaIrĺÁs rÉpvlsplo
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉNypĺ-ńvgM IGÉNYEL. IcazolÁs: ęJ,';

Jocl roľľRoLL: j- k-D

BglpRlpszrÉsRn łLraLvłs :
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatér ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesńés meg-
tárgya|ását.

A Humánszolgáltatási Bizottság iavasolia a Képviselo-testületnek az e|őteriesztés mestárcva|źsźlt.



III. Tényállási adatok

A koncepcióban megfoga|mazott célokkal egyetértett Dr. Völner Pá|, az NFM közlekedésért fe|elős
á|Iamtitkára is, és a résztvevő szervezeteket leve|ében támogatźsáról biaosította. Egyúttal együttmĺĺ-
ködésre kérte fel a kezdeményezőket az Országos Közlekedési Stratégia véglegesítése érdekében.

A Koncepció összefogla\őját, a Nemzeti Kerékpáros Chartźi a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium
díszteľmében ünnepélyes keretek között írta a|á a 

.7 
szervezet vezetoje 20|3 ' szeptember l 7.én.

A résń. vęvo civi| szervezetek az onkormányzatok körében is csatlakozőkat, a|áirőkat keresnek'
Tudomásom szeľint aChartát eddig l9 cinkormányzat, köztük két budapesti kerĺ'ilet irtaa|á.

IV. A dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javaslatom, hogy Budapest Főváros, VIII. Keľiilet, Józsefuáros onkormányzata csat|akozzon akez-
dcmónyczćshcz, ós a Polgármcsteľ Ur írja alő a Nemzeti Kerékpáľos Chartát, amely az eloterjesĺés
melléklete.

V. Döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja annak kinyilvánítása, hogy az onkoľmányzata Chartában foglalt célokkal egyetéÍt,
jövőbeli fejlesztéseit ezt figyelembe véve tervezi meg.

A dontésnek pénzügyi hatása nincs.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 20Il' évi CLXXXX
töľvény 4l. $ (3) bekezdésén alapul.

Ké ľe m az a|ábbi határ ozati j av as l at e lfo g ad ását.

H.łľÁnoa'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. csatlakozik a Nemzeti Kerékpáros Chartához

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 18.

2. felhata|mazza a po|gármestert a mellékletben található Nemzeti Keľékpáros Chartát a|áírásá-
ra, és felkéri, hogy juttassa el a kezdeményező civi| szervezetek'hez.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20 | 4' januźlr I 5 .

Budapest, 2013. december 9.

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

képviselo

nevéberr és megbízásából: A

k*kkv^ry
a|jegyzo 
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Nruzerl KenÉrpnnos CľIARTA
Mi, a Kerékpáros Charta a|áírói egyetéńünk abban, és ktizös erőfeszítéseket
teszĹink annak érdekében, hogy a kerékpározás, mint Magyarország egyik
legkedveltebb közIekedési., turisztikai, rekreációs, . és sporttevékenysége,
2oL4.2o2o között töretlenül továbbfej|ődjön és a fenntartható
gazdaságfejlesztés egyik kiemelt piIIére legyen.

Magyarországon 2010.ben az utazások 19%.a esetében a kerékpár volt a fő
közlekedési eszköz. Ez mindenképpen megőrzendő éfték és közös összefogássa!
2o2o.ra tovább növelhetó 22-25o/o.ra. Ha ezt a cé|t a kerékpáros turizmusban,
kerékpársportban, a hazai kerékpáriparban és kereskedeIemben rejlő potenciá|

kihaszná|ásáva|, a kerékpárraI közlekedőket érĺntő baIesetek számának egyidejű
csökkentéséve| érjük e|, akkor a következő 7 éves időszakban 150 Mrd Ft
megta ka rításra, gazdasá g i nyereség re szám íthat Ma gya ro rczág,

EgyetértÜnk abban, hogy ezen cé|ok e|éréséhez je|entős fej|esztésekre és ehhez ]-20 Mrd

Ft befektetésére van szÜkség, me|yhez 20L4-2020 között Magyarország számára e|érhető
Európai Uniós források fokozott igénybevétele szükséges.

A kitűzött célok és a becsült pozitív társadalmi . gazdasági hatások e|érése
érdekében a következő feladatok és források nevesítését javasoljuk a
programozási dokumentumokban a Nemzeti Kerékpáros Koncepció mentén:

1. Kerékpáros közlekedést,
i nfrastru ktú ra fej lesztése

rekreációt szolgáló útvonalhá|ózat,

20 milliárd forint . Területi operatív Program

. Kerékpárosbarát teIepÜ|ések kiaIakitása (50 nagyobb teIepÜ|és Vagy
te I ep ü l ésré sz,űthá|őzatá n a k áta I a kítá sáva | )

. Térségi |éptékĹĺ jel|emzően köz|ekedési cé|ú kerékpárforgaImi hálózatok
|étrehozása, ].000 km új |étesítmény megépítéséve|

. országszerte 70 Bringa Park kia|akítása a mindennapi mozgás he|yszínének
biztosítására

2. Kerékpározáshoz kapcsolódó oktatás, szemléletformálás

4 mllliárd forint. lntelligens Közlekedés operativ Program, Emberi
Erőforrás Fejlesztési operatív Program

. Kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatás 100 000 gyermek részére
r A bĺztonságos egyÜttközlekedést, a kerékpározást népszer,Űsítő központi

képzések, kampányok
r A minőségi, biztonságos kerékpárok használatát és a kerékpárok

re g isztrá c i ó ját cé|zó p ro g ra m o k m e g va | ós ítá s a

o A kerékpáros rekreációs testmozgást és kerékpársportot népszerűsítő
események és programok



3. Kerékpáros turizmus fejlesztése

30 mil|iárd forint . Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív Program,
Vidékfejlesztési Program.

. Térségi kerékpáros turisztikai útvonaIhá|ózatok |étrehozása 20 000 km

hosszúságban kompIex kerékpáros turisztikai projektek részeként: az

országos rendszerbe illeszkedő kitáb|ázássa|, kerékpárosbarát szo|gáltatói
há|ózatta|, információva|, promócióva| és e|adható turisztikai termékekke|.

r A kiemelt országos nyomvona|ak menten 1000 km új |étesítmény

megépítése.

4. Kerékpáripar és kereskedelem

5 mi|liárd forint. Gazdaságfejlesztési és lnnovációs operatív Program

. K|aszter szinten szervezett kapacitásbővítés, innovatív termékfej|esztés, piacra
j utás tá mogatása, piacfej|eszt és, az i nd uló vá lIa Ikozások i nkubációja.

5' Kerékpáros szervezeti rendszeľ kialakítása

1 mil|iárd forint . Terü|et. és Településfejlesztési operatív Program

. A fe|e|ős civi| és kormányzati szervezetek részvételéve| a kerékpározás
minden területét átfogó koordinációs szervezet |étrehozása és működtetése

6. A kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden
releváns közlekedés., település., térség., vidék-, gazdaság. és
h u manerőforrás fej lesztési pľojekt esetében.

60 mi|liárd forint. Minden releváns operatív progľamban

. Ku|önböző, kerékpáros útinfrastruktúra e|emek kiépítése, kerékpár tarolók -

parko|ók kiaIakítása, kerékpárszál|ítást is Iehetővé tevő járművek

beszerzése, a kÜ|önboző oktatási - kampány tevékenységek

A Charta a|áírói kijelentjük, hogy a fenti célok elérését fontosnak, a Nemzeti
Kerékpáros Koncepcióban részletezett fejlesztéseket szükséges, hatékony,
gyorsan megtértilő befektetésnek taÉjuk és ezért döntően európai és kisebb
részben hazai források biztosítását tartjuk szükségesnek a 201.4 .2020 közötti
időszakban.

Dátum:

A|áírás he|ye:

PoIgármester neve

A te|epulés neve:


