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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. 

 

Ferencvárosban idén tavasszal 4 darab kerékpáros szervizpont került telepítésre a Haller parkban, a 

Tompa utcában, a Thaly Kálmán utcában és az Üllői út- Ecseri út keresztőzédésénél. A kezdeményezést 

nagy örömmel fogadta a kerékpáros társadalom. A szervizpontok jelentőségét az is mutatja, hogy a BKK 

Budapesti Közlekedési Központ nemsokára szerepeltetni fogja őket a Budapest GO applikációjában a 

pontos helyszínek megjelölésével. 

Az állomások iránti igényre való tekintettel szeretnénk bővíteni a hálózatot, további 2 db szervizponttal. 

 

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 megközelítőleg 

bruttó 730.000 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.  

 

A korábbi árajánlatok alapján a 2 db  kerékpáros szervizpont karbantartásának   éves költsége 

összesen bruttó 400.000,- Ft.  

 

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

távolságra található csak kerékpárosbolt, kerékpár szerviz. Továbbá igyekszünk azt is figyelembe venni 

a kihelyezésnél, hogy az eszköz jól látható helyen, kamera előtt legyen. 

Ezért a két darab állomás közül az egyiket a József Attila lakótelepi Közösségi Házhoz (Toronyház utca 

3/b.), a másikat pedig a Budapesti Corvinus Egyetem C épületének (Közraktár utca 4-6.) árkádos 

bejáratához szeretnénk telepíteni az Egyetemmel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően, az 

Egyetem által megküldött tulajdonosi hozzájárulás (4. sz. melléklet) birtokában.   

 

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

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. november 10. 

 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet - Előzetes árajánlat 

2. sz. melléklet - Ajánlattételi felhívás  

3. sz. melléklet - Vállalkozási szerződés-tervezet  

4. sz. melléklet - Tulajdonosi hozzájárulás  

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

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

és Környezetvédelmi Bizottsága jóváhagyja  2  darab kerékpáros szervizpont létesítését 

Ferencvárosban az alábbi helyszíneken: 

- Budapesti Corvinus Egyetem ’C’ épületének (Közraktár utca 4-6.) árkádos bejárata előtt, 
- József Attila lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház utca 3/b.) előtt. 
 

 

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

és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2 db kerékpáros szervizpont beszerzésére,   

telepítésére  bruttó 1.460.000 forintot biztosít  az 5015. számú ’Kerékpáros infrastruktúra, 

tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók’ költségvetési sor terhére. 

 

 

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

és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az 1) pontban megjelölt 2 db szervizpont 

karbantartására összesen 400.000 Ft összeget biztosít a telepítéstől 1 évig terjedő határozott  

időtartamra az 5015. számú ’Kerékpáros infrastruktúra, tervezés, kiépítés, fejlesztés, 

okosbicikli tárolók’  költségvetési sor terhére. 

 

 

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

és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a 2 db kerékpáros 

szervizpont létesítéséhez és karbantartásához szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: 30 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 


