
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.10.18.

Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése című
pályázaton való részvételre

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.10.16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.10.16.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság           2018.10.16.

A napirendi pont rövid tartalma: 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részt  kíván  venni  a  TOP-6.4.1-16  “Fenntartható  városi
közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” pályázaton. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 26321-1./2018.

Ügyintéző neve: Rauth Tekla Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: . Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: .
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” című
pályázaton való részvételre 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott Integrált Területi

Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP)

prioritásaként  a  TOP-6.4.1-16  „Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  kerékpárút  hálózat

fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel. 

A  pályázat  területi  specifikációs  melléklete  rögzíti,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzata  a  meghirdetett  pályázati  felhívásra  egy  projekt  vonatkozásában  nyújthatott  be

támogatási kérelmet 620.000.000,- Ft támogatási összegre, 2018.09.30 -ig, mely befogadásra került.

A Felhívás keretében az alábbi fejlesztések támogathatók:

Kerékpárosbarát  fejlesztés,  Dunaújváros  közúthálózatának  kerékpárosbaráttá  alakítása

kerékpárforgalmi  létesítmények  kijelölésével,  építésével,  településközpont  és  településrészek  közötti

kerékpárforgalmi  útvonal  kialakítása,  a  jelenlegi  hálózat  szakadásainak  megszüntetése.

Közlekedésbiztonsági  beruházás:  gyalogátkelőhelyek  és  kerékpáros  átvezetések  kialakítása,

fejlesztése,  csomópontok  forgalomlassító  és  csillapító  átépítése,  fejlesztése,  kialakítása,

közlekedésbiztonsági  intézkedések  megvalósítása  egyéb  eszközökkel,  forgalmi  sávok  újraosztása,

szűkítése.  Építések,  átépítések,  bontások,  forgalomtechnikai  beavatkozások,  zöldterület-fejlesztés,

forgalmi rend átalakítása, útfelületek újraosztásához kapcsolódó építések, felújítások.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Nyilvánosság biztosítása, valamint a projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő

és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása.

Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők

építése, beszerzése, elhelyezése. A beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok

kialakítása, áthelyezése. Utcabútorok elhelyezése.

Járda kiépítése, felújítása lakott területen belül gyalogos és kerékpáros felületek elválasztása vagy a

közlekedésbiztonság  javítása  vagy  az  akadálymentesítés  megvalósítása  vagy  a  már  kiépült

kerékpárutak mellett  hiányzó járda szakaszok pótlása érdekében. Kerékpáros pihenőhely kiépítése 5

kilométernél  hosszabb  külterületi  kerékpáros  útvonal  esetében.  A  támogatható  tevékenységek

megvalósításához  szükséges  infrastrukturális  munkák,  csapadék-vízelvezetés  kiépítése,  átépítése,

forgalomtechnikai  tevékenységek,  műtárgyépítés  és  felújítás,  komplex  terület-előkészítési  munkák,

szakhatósági  engedélyben  előírt  munkák  elvégzése.  Zöldterület-építési,  átalakítási  munkák  a  fenti

tevékenységek helyrajzi számain az infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében, vagy a



fenntartható  városi,  települési  közlekedés  környezetének  a  megteremtéséhez.  A  támogatható

tevékenységek  céljait  szolgáló  közúti  hidak,  és  vagy  nem  szintbeli  kereszteződések,  átvezetések

felújítása, építése.

Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtásának utólagos elfogadására, a kapcsolódó projekt

megvalósítására irányul.

Bizottsági vélemények:
Jelen előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság,  a gazdasági  és

területfejlesztési  bizottság,  illetve  a  városüzemeltetési,  turisztikai  és  környezetvédelmi  bizottság

2018.10.16.-i  rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek: 

1.sz. Melléklet: Pályázati adatlap



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (X.18.) határozata

 a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” című
pályázaton való részvételre 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  támogatási  kérelmet  nyújtson  be  a  TOP-6.4.1-16  „Fenntartható  városi
közlekedésfejlesztés,  kerékpárút  hálózat  fejlesztése”  címmel  megjelent  pályázati  felhíváson
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált  Területi  Programjában (továbbiakban: ITP)
foglaltaknak megfelelően.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 1. pontban megnevezett pályázati
felhívásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  támogatási  kérelemben –  a  pályázat
területi  specifikációjában  meghatározott  projektfőösszeg,  620.000.000,-  Ft mértékéig  -  az  alábbi
projektelemeket szerepelteti:

- Projekt tartalmi-műszaki előkészítése

- Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatása

- Kivitelezés

- Szemléletformáló tevékenység megvalósítása

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester

   -a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

               -a határozat közléséért:

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: folyamatos

Dunaújváros, 2018. október 18.

Pintér Attila   Hingyi László Tóth Kálmán Cserni Béla 
a pénzügyi bizottság

elnöke
a gazdasági és

területfejlesztési bizottság
elnöke

az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke


