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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére: 

 

 
tárgy: VEKOP-5.3.1-15 számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú fel-

hívás keretében „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerü-

letében” tárgyú pályázat támogatása esetén „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című doku-

mentum megkötése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint Konzorciumvezető - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

(mint szakmai irányító) valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

által alkotott Konzorcium nevében - „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Bu-

dapest IV. kerületében” címmel, 2016. szeptember 30-án támogatási kérelmet nyújtott 

be. 

A pályázat azonosítószáma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00008. 

A kérelem benyújtására vonatkozó Képviselő-testületi határozat: 192/2016. (X.27.) 

 

A pályázat pozitív elbírálása esetén, a projekt megvalósíthatósága érdekében szüksé-

gessé válik az 1.számú mellékletben szereplő, „Konzorciumi együttműködési megálla-

podás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum megkö-

tése. 

 

A VEKOP pályázattal kapcsolatos megállapodásokat a Fővárosi Közgyűlés várhatóan 

december 7-i ülésén fogja tárgyalni. 

 

A pályázat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részéről nem igényel 

pénzügyi fedezet biztosítását. Amennyiben a vizsgálati, tervezési szakaszban a támo-

gatható tételeken felüli megvalósítandó elem merül fel, úgy annak költségei önerőként 

Újpest Önkormányzatát terhelik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés (1 sz. melléklet) megtárgyalására, a 

határozati javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 

azonosítószámú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerü-

letében” tárgyú pályázattal kapcsolatban „Konzorciumi együttműködési megál-

lapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum 

megkötésére valamint támogató levél esetén a Támogatási Szerződés megköté-

sére. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy támogatás elnyerése esetén a 

pályázatban a támogatható tételeken felül esetlegesen megvalósítandó infrastruk-

turális elemek fedezetét önerőként a 2017. évi költségvetésben elkülöníti. 

 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 2016. december 9. 

 

 

Budapest, 2016. november 21. 

 

 

 

 

 

 Rádi Attila 


