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Tárgy:  Javaslat a 2022. évi költségvetés 4121 „Felújításokkal kapcsolatos 

tervezések” költségvetési sor mikromobilitási pontok terveztetésére 

történő felhasználására és a beszerzési eljárás lefolytatására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

Készítette: Városüzemeltetési Iroda  

Szili Adrián - irodavezető 

dr. Solt Péter  - irodavezető-helyettes 

 

 

Előzetesen tárgyalja:    József Attila Városrészi Önkormányzat - 2022.03.08. 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 

 

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 Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete 2021. július 6-i ülésén megalkotta a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 26/2021.(VII.9.) önkormányzati rendeletét.  

A módosított rendelet alapján az elektromos használatú közösségi eszközök kizárólag az erre kijelölt 

kölcsönzési és tárolási állomásokon, támaszokon (mobilitási pontokon) helyezhetők el, és az eszközök 

elhelyezéséhez, fennmaradásához az elektromos használatú közösségi eszköz üzemeltetőjének közterület-

használati hozzájárulást kell beszereznie. 
 

A Városüzemeltetési Iroda már hosszú idő óta folytatja a Rendelet szóhasználatában mobilitási pontként 

szereplő, az egyre elterjedtebb közhasználatban mikromobilitási pontnak nevezett közösségi használatú 

elektromos eszközök kihelyezésére szolgáló területek létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítést, 

melynek keretében szakmai egyeztetést folytatott le a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) és a 

forgalomtechnikai engedélyeztetést végző Budapest Közút Zrt.-vel. 
 

Az egyeztetések alapján a pontok előzetes kijelölése már megtörtént a közterület-használati és informatikai 

szempontok figyelembe vételével. 
 

A vonatkozó jogszabályok alapján azon pontok esetében, amelyek parkolósávban kerülnek elhelyezésre, a 

megvalósítás előfeltétele forgalomtechnikai tervek elkészítése és engedélyeztetése. Jelenleg 13 db ilyen 

helyszín került kijelölésre. 
 

A forgalomtechnikai tervek elkésztésére vonatkozóan beszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek fedezetéül 

a 4121. „Felújításokkal kapcsolatos tervezések” költségvetési sor nyújt fedezetet, melynek felhasználása a 

VIK és a RÖNK előzetes döntéséhez kötött. 
 

A Városüzemeltetési Iroda előzetes adatgyűjtése és javaslata alapján a tervek elkészítésére és 

jóváhagyatására vonatkozó beszerzés keretösszege 1.500.000,- Ft. Ezen keretösszeg körülbelül 25-30 

mikromobilitási pont forgalomtechnikai tervének elkésztésére biztosítana fedezetet, azaz a jelenleg ismert 13 

helyszínen felül a beszerzési eljárás a későbbiek során parkolósávra kijelölt mikromobilitási pontok 

tervezését is lehetővé teszi majd. 
 

Kérem a Tisztelt Bizottság felhatalmazását, a 2022. évi költségvetés 4121. költségvetési sor terhére a 

végrehajtásra fordítható keretösszeg meghatározására, valamint a végrehajtáshoz szükséges beszerzési 

eljárás lebonyolítására vonatkozóan. 

 

Budapest, 2022. március 3. 

 

 

         Baranyi Krisztina 

    polgármester h. 

      Reiner Roland s.k. 

      alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1)  jóváhagyja a 4121 „Felújításokkal kapcsolatos tervezések” költségvetési sor terhére 1.500.000 

keretösszeg felhasználását „mikromobilitási pontok terveztetése” feladat végrehajtására; 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. március 08.  

 

 

2) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és a tervezési 

keretszerződés nyertes vállalkozóval történő megkötéséről. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 


