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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

 

 

Tárgy:  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” projekt keretében 

VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 azonosító számú, „Kerékpárosbarát 

infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” pályázat 

megvalósításához szükséges engedélyezési szintű tervek finanszírozása 

kapcsán önerő igazolása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 208/2016. 

(XI.24) határozatában felhatalmazta a polgármestert a „Kerékpárosbarát 

infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” tárgyú pályázattal kapcsolatban 

a ”Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 

megvalósítására” című dokumentum megkötésére, valamint támogató levél esetén a 

Támogatási Szerződés megkötésére. Egyidejűleg kötelezettséget vállalt arra, hogy a 

támogatás elnyerése esetén a pályázatban támogatható tételeken felül esetlegesen 

megvalósítandó infrastrukturális elemek fedezetét önerőként a 2017. évi 

költségvetésében elkülöníti.  

 

A Budapest Főváros Önkormányzata – Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat – BKK Zrt. Konzorcium támogatási kérelmét a Versenyképes Közép - 

Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 

2016. december 1. napján kelt, IKT-2016-302-I1-00006708 iktatószámú támogató levél 

szerint támogatásban részesítette. A Támogató és a Konzorcium között 2016. december 

20. napján támogatási szerződés jött létre.  

 

 

A támogatási szerződésben szereplő költségvetés szerint a projekt összes költsége és 

egyben elszámolható költsége Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzata, mint 

konzorciumi tag esetében: 292.886.400, - Ft. 

(A támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatás 300.000.000, - Ft volt.) 
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A projekt fő helyszínei: 

Irányító 

szám 

település 

neve 

közterület neve, 

jellege 

házszám 

(ha 

releváns) 

helyrajzi 

szám (ok) 

helyrajzi szám hiányában pontos 

területlehatárolás, vagy nyomvonalas 

létesítmény esetében az érintett közút száma és  

a beavatkozás kezdő-/ és végszelvényének 

száma 

1047 Budapest 
Deák Ferenc 

utca 
_ 72183/1 _ 

1043 Budapest 
Berda József 

utca 
_ 72297 _ 

1048 Budapest 
Óceán-árok 

utca 
_ 76561/35 _ 

1041 Budapest Szilágyi utca _ 72998 _ 

 

A projekt során a kerület kerékpárosbarát átalakítását élőkészítő 

Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészülte után kezdődhetett meg a javasolt 

projektelemek engedélyezési terveinek elkészítése. 

 

Azonban a támogatási szerződés költségvetési táblázatában - az Előzetes 

tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Műszaki tervek, kiviteli és 

tendertervek, ezek hatósági díjai soron – tervezett bruttó 15.000.000, - Ft támogatási 

összeget az engedélyezési tervek elkészítésének bruttó 19.049.873,- Ft költsége 

4.049.873, - Ft - tal meghaladja, így a támogatható és fennmaradó összeg tekintetében 

az Irányító Hatóság felé önerő igazolást kell benyújtani. 

 

Budapest, 2019. február 25. 

 

 

 Tisztelettel: 

  ________________________ 

 Rádi Attila 

 alpolgármester 

 

Határozati javaslat 

 

A Képviselő-testület - a 208/2016. (XI.24) határozatával és a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi 

Tervező Iroda Kft. - VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 azonosító számú „Kerékpárosbarát 

infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” pályázat megvalósításához 

szükséges engedélyezési szintű tervek elkészítése tárgyú - Z1008001 számú hatályos 

szerződésével összhangban – a Támogatási szerződésben, az Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési dokumentumok költségei, Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek 

hatósági díjai soron - a támogatható összegen felül jelentkező bruttó 4.049.873 – Ft-ot 

önerőként a 2019. évi költségvetésében elkülöníti. 

 

 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

 


