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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Közlekedési Központ Zrt. a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása”
című projekten belül, a Budapest IX. kerület területén, három helyszínen tervez kerékpáros gyűjtőállomást.
Markusovszky parkban a (36847) hrsz., az Üllői út – Ferenc körút kereszteződésénél lévő Angyal István téren a
(36864/1) hrsz., valamint a Fővám téren az Egyetemkert mellett a (37060) hrsz. területeken.
A kerékpáros gyűjtőállomásokat magába foglaló rendszer létrehozásának célja, a városközpontot érintő
gépjárműszám csökkentése, illetve az autóval közlekedők átterelése a kerékpáros közlekedésre.
A rendszer megvalósításának feltétele, hogy a beruházási-támogatási időszak lezárultát követő minimum 5 éves
fenntartását és rendeltetésszerű üzemeltetését a projektgazda vállalni tudja.
A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárásához,
az érintett közterületek tulajdonosainak az alábbi szövegezésű tulajdonosi hozzájárulása szükséges.
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt tartalmát
megismerte.
A közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” (KMOP-2009-2-3-1/A)
című komponense keretében benyújtásra került, „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer
kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-1010-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásához és a támogatási
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda általi aktiváláshoz szükséges tulajdonosi
hozzájárulását, a Markusovszky parkban 30 m2 a (36847) hrsz-ú., az Üllői út – Ferenc körút kereszteződésénél
lévő Angyal István téren 36 m2 a (36864/1) hrsz-ú., valamint a Fővám téren az Egyetemkert mellett 44 m2
(37060) hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozóan megadja.
Nyilatkozik továbbá arról, hogy a fenti ingatlan az 5 éves kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés
fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűn Működő
Részvénytársaság rendelkezésére áll, valamint hogy nem tesz olyan intézkedést a Projektgazdával szemben,
amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási
és/vagy a projekt támogatási szerződésben foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy
lehetetlenné teszi.”
A kérelemhez a Markusovszky parkra vonatkozóan a 0901 számú rajzot, az Üllői út – Ferenc körúti állomáshoz a
0902 számú rajzot, valamint az Egyetemkert mellé tervezett állomásról a 0903 számú rajzot küldték, melyeket az
előterjesztéshez csatoltunk.
Tekintettel a kérelemhez csatolt rajzokra, a tulajdonosi hozzájárulást a fenti szöveg kiegészítéseként az alábbi
kikötésekkel javasoljuk megadni.
- A kerékpáros állomásokat úgy kell kialakítani, hogy a gyalogosforgalom zavartalansága biztosított
legyen.
- Az érintett közművezetékek tulajdonosainak és kezelőinek hozzájárulását be kell szerezni.
- A kerékpáros állomások és azok körüli 2 m széles sávú terület (szilárd burkolatú és zöldterület)
karbantartása, takarítása az engedélyes feladata.
- A kerékpáros állomásokhoz vezető utak akadálymentesítése az engedélyes feladata és költsége.
- A használatbavétel feltétele, az állomások üzemeltetéséért felelős hivatal (cég.) megnevezése,
elérhetősége.
- A tulajdonosi hozzájárulás munkavégzésre, kivitelezésre nem jogosít.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer
állomásaival kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásához.
Budapest, 2013. január 22.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt tartalmát
megismerte.
A közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” (KMOP-2009-2-3-1/A)
című komponense keretében benyújtásra került, „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer
kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-1010-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásához és a támogatási
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda általi aktiváláshoz szükséges tulajdonosi
hozzájárulását, a Markusovszky parkban 30 m2 a (36847) hrsz-ú., az Üllői út – Ferenc körút kereszteződésénél
lévő Angyal István téren 36 m2 a (36864/1) hrsz-ú., valamint a Fővám téren az Egyetemkert mellett 44 m2
(37060) hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozóan az alábbi kikötésekkel támogatja.
- a kerékpáros állomásokat úgy kell kialakítani, hogy a gyalogosforgalom zavartalansága biztosított
legyen,
- az érintett közművezetékek tulajdonosainak és kezelőinek hozzájárulását be kell szerezni,
- a kerékpáros állomások és azok körüli 2 m széles sávú terület (szilárd burkolatú és zöldterület)
karbantartása, takarítása az engedélyes feladata,
- a kerékpáros állomásokhoz vezető utak akadálymentesítése az engedélyes feladata és költsége,
- a használatbavétel feltétele, az állomások üzemeltetéséért felelős hivatal (cég.) megnevezése,
elérhetősége (cím, telefonszám),
- a tulajdonosi hozzájárulás munkavégzésre, kivitelezésre nem jogosít.
Nyilatkozik továbbá arról, hogy a fenti ingatlan az 5 éves kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés
fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűn Működő
Részvénytársaság rendelkezésére áll, valamint hogy nem tesz olyan intézkedést a Projektgazdával szemben,
amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási
és/vagy a projekt támogatási szerződésben foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy
lehetetlenné teszi.
Egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a BKK részére, a projekt megindításához szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadására, a szükséges kikötések előírásával intézkedjen.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 15 nap
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