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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Tisztelt Bizottság! 

 
 

A Fővárosban zajló kerékpáros fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen megnövekedett azon 

lakosoknak a száma, akik a közlekedésnek ezt a módját választják. Az új kerékpárutaknak és 

kerékpárnyomoknak köszönhetően biztonságosabbá vált a biciklis közlekedés mindenki számára. 

 

A IX. kerületben több kerékpáros üzlet és kerékpár szerviz található, azonban ezek sincsenek folyton 

nyitva és ha nyitva is vannak nem biztos, hogy azonnal fogadni tudják a szervizre váró bicikliket. A 

kisebb problémák kezelésére mint például egy defekt megjavítására, egy csavar meghúzására  már a 

kerékpárosok többsége maga is képes lenne a megfelelő eszközökkel a kezében. 

Ezért Ferencváros Önkormányzata szeretne 4 db kerékpárszervizpontot telepíteni a kerületben, ahol a 

váratlan, apró hibákat a bicikli tulajdonosok maguk is meg tudnák oldani. 

 

A szervizpont egyszerű kialakítású, nem tartalmaz könnyen meghibásodó elemeket, a szerszámok 

acélsodronnyal kerültek rögzítésre az állomáshoz. 

Egy szervizpont a következő szerszámokat tartalmazza: 

- 1 db rögzített, masszív kivitelű pumpát, amely univerzális, így különböző szelepek esetén 

alkalmazható, 

- a váz megemelésére alkalmas, szintén rögzített állványt, 

- a szereléshez szükséges legfontosabb szerszámokat: csavarhúzó (lapos és csillag), imbuszkulcs 

készlet, torx készlet, csillag-villás kulcs, állítható villáskulcs, küllőkulcs és gumi leszedő. 

 

Előzetes árajánlat alapján egy darab szervizpont beszerzési és telepítési költsége bruttó 770.000 Ft,  

melyre a telepítő vállalkozás garanciát vállalna, így az esetlegesen ellopott szerszámokat rajtuk keresztül 

tudnánk pótolni. 

 

A szervizpontok karbantartására egy a Ferencvárosban működő kerékpár szervizt szeretnénk felkérni, 

ezért a következő munkálatokra tőlük is kértünk be előzetes árajánlatot: 

 

Tisztítás: 

- szervizpont tisztítása 

- porfestett acélszerkezeti elemek javítása, karbantartása: 

o a felület tisztítása  

o az esetleg sérült részek lecsiszolása, zsírtalanítása 

o porfestett felület esetén a megfelelő RAL kódszámú javító porfestékkel történő 

kijavítása. 

 

Rendszeres ellenőrzés: 

Havi ellenőrzés és karbantartás:  

- Ezen a vizsgálaton szemrevételezéssel a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell 

meghatározni.  

- Szerszámok, ellenőrzése; 

- Nyomásmérő óra ellenőrzése; 

- Tömlő állapotának ellenőrzése; 

- Univerzális tömlőfej ellenőrzése. 

 

Féléves operatív ellenőrzés és karbantartás:  

- Részletes ellenőrzés a szervizpont működésének és stabilitásának felülvizsgálatára. Különös 

figyelmet kell fordítani a szervizpontot a talajhoz rögzítő elemekre. Illetve a pumpára.  

Ellenőrzés:  

- Fémszerkezet: Megsérült-e? Nincs károsítás, kopás? Stabilitása, szilárdsága romlott-e?  

- Felületkezelés, mérőóra: Megsérült-e?  



 

- Kötőelemek: A csavarok szilárdan meg vannak húzva? A kötőelemek funkcionálisan 

biztonságosak? Sérülésmentesek, nem korrodálódtak?  

Eszközök és kötélzet: Megsérült-e? Nincs károsítás, nyúlás? 

 

Éves főellenőrzés:  

- A főellenőrzés során vizsgálni kell az időjárás okozta hatásokat, korrózió látható-e, a 

berendezések esetleges alakváltozásait, továbbá a végrehajtott javítások vagy a pótlólagosan 

beépített alkatrészek következtében létrejött biztonságot.  

- Részletes vizsgálat a havi ellenőrzés alapján.  

- Fémfelületek alapos ellenőrzése (korrodálódás, felületkezelés állapota)  

- Kiemelt figyelem: Fém felületek felújítása, korrodált csomóponti elemek cseréje. 

- Nyomás mérő óra  

Lakossági hiba bejelentés esetén javítási feladatok ellátása 

 

Az előzetes árajánlatok alapján a 4 db  kerékpáros szervizpont karbantartásának   éves költsége 

összesen bruttó 800.000,- Ft.  

 

A szervizpontokat olyan helyeken szeretnénk elhelyezni, ahol jelentős a kerékpáros forgalom vagy 

nagyobb távolságra található csak kerékpárosbolt, kerékpár szerviz. Ezért a négy darab állomást a Haller 

utca, Tompa utca,  a Thaly Kálmán utca és az Ecseri út-Üllői út találkozásának arra alkalmas szakaszán 

javasoljuk kialakítani. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

 

Budapest, 2021. december 2. 

 

 

Reiner Roland s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1)Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága/József Attila Városrészi Önkormányzat jóváhagyja  4  darab 

kerékpáros szervizpont létesítését Ferencvárosban az alábbi helyszíneken: 

- Haller utca  
- Tompa utca  

- Thaly Kálmán utca  

- Ecseri út-Üllői út találkozásának arra alkalmas szakaszán. 
 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága/ József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 4 db 

kerékpáros szervizpont beszerzésére  és telepítésére összesen bruttó 3 080 000,- Ft-ot biztosít  

az 5015. számú költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

3) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága/ József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 4 db 

kerékpáros szervizpont egy éves időtartamra vonatkozó karbantartására  összesen bruttó 

800.000,- Ft-ot biztosít  az 5015. számú költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

4) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága/ József Attila Városrészi Önkormányzat felkéri a 

Polgármestert, hogy a 4 db kerékpáros  szervizpont    létesítéséhez, karbantartásához tegye meg 

a szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 


