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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 91/2018. 
 
Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen 
kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról 
 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címmel, a pályázati felhívás 
kódja: PM_KEREKPARUT_2018. A Pályázati Kiírás célja a Pest megyei települési 
önkormányzatok területén a helyi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak 
létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása, illetve a települések 
kerékpárosbarát fejlesztéseinek támogatása, a megye kerékpáros közlekedési 
infrastruktúrájának bővítése, a meglévő kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás 
biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése. 

A támogatással lehetővé válik a Pest megyei települések vagy településrészek 
közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárutak felújításával, 
építésével, továbbá megvalósulhatnak az egyes települések, vagy településközpontok 
és lakott területen kívül elérhető lakott településrészek közötti kerékpárforgalmi 
útvonalak. Mindezek mellett lehetőség kínálkozik az egyes településeken az országos 
közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. 
településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) kerékpáros 
útvonal létesítésére, lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település 
belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonalak kialakítására, továbbá 
közlekedésbiztonsági beruházások és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítására. 

A Pályázati Kiírás támogatja a települési önkormányzatok területén levő újonnan 
kijelölésre kerülő kerékpárutak kiépítését, vagy már meglévő kerékpárutak 
korszerűsítését, felújítását 
 egy-, két-, három-, négy- és öt számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai 

mentén;  
 a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között;  
 lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között;  
 a települések belső, helyi közútjai mentén;  
 települési külterületi szakaszon 2 település között, amennyiben a fejlesztéssel az 

érintett települések között (legalább belterületeik határáig) folyamatosan 
kerékpározható nyomvonal jön létre. 

Támogatható települési külterületi szakaszon 2 település közötti kerékpárút kiépítése, 
korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel az érintett települések között (legalább 
belterületeik határáig) folyamatosan kerékpározható nyomvonal jön létre. Több, 
egymással nem egybefüggő helyen, de hálózatban gondolkodva (különböző helyrajzi 
számokon lévő ingatlanokon) megvalósítandó fejlesztéséhez is igényelhető 
támogatás. Önállóan nem, de a kerékpárút létesítésével kapcsolatban támogathatók 
még a forgalomcsillapítással, a közlekedésbiztonság javításával, a kerékpár tárolók, 
parkolók, pihenők megépítésével, a közúton vagy természetes akadályon való átkelés 
biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, valamint a Kerékpárforgalmi 
Hálózati Terv elkészítése. 

A támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy kerékpáros útvonal létesüljön 
Nagykovácsi és Remeteszőlős között, illetve arra, hogy – mivel Remeteszőlős 
önkormányzata is támogatási kérelmet nyújt be e Kiírásra, a Remete-szurdokon 
keresztül – kerékpárúton elérhetővé váljon Nagykovácsiból Budapest II. kerülete. 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  10. napirend 
2018. szeptember 20-i rendes, nyílt ülése 
 
A kerékpárút nyomvonalának kijelölése megtörtént, az engedélyezési tervek 
elkészítése folyamatban van. A teljes Nagykovácsi medence biztonságos kerékpáros 
közlekedési hálózatának fontos elem még az Adyligetet Remeteszőlőssel (Rácski 
teleppel) összekötő szakasz is, melyeket az alábbi fotó ábrázol. 

 

    
 
Az egységes hálózatot a Remeteszőlősön a Nap utca - Csillag sétány – Pataksétány 
kis forgalmú lakóútjai fogják össze, ahol csak táblázások, esetleg felfestések 
készülnek. A Nagykovácsi és Remeteszőlős között jelenleg használt mezőgazdasági 
útra sajnos nem pályázhatunk, mivel az ott lévő földrészletek tulajdonviszonyai 
rendezetlenek (Rozmaring Mgtsz földhasználati jog) és csak önkormányzati, illetve 
állami területen létesítendő útra adnak támogatást, de a védett területen a burkolt út 
kialakítása kérdéses lenne. Az Adyliget – Rácski telep és a Remeteszőlős - 
Sebestyéndomb közötti szakszok a 11104. jelű országos közút (Nagykovácsi 
bekötőút) területén, az útpálya északi oldalán, tulajdonképpen a 2015-ben létesített 
csatorna gerincvezeték felett kerülnének kialakításra, és a Sebestyéndombnál lévő 
gyalogátkelőnél érné el belterületünket. A kisforgalmú Eötvös utcán csak táblázás 
történne. Az Adyliget - Rácski telep közötti szakasszal Remeteszőlős önkormányzata 
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szeretett volna pályázni, de mivel az országút teljes ingatlanja Nagykovácsi 
közigazgatási területén fekszik (Hrsz:0122), így azt csak mi tudjuk benyújtani. Sikeres 
pályázat esetén, azért, hogy a belterület-belterület kapcsolat megvalósuljon, a 13 km-
nél lévő bekötőút területét – mivel ez önálló helyrajzi számmal nem rendelkezve a 
0121/36 hrsz-ú védett rét területén fekszik – közútként ki kell sajátítanunk, melynek 
földmérési munkarészeit már elkészíttettük. Az előzetes értékbecslés szerint a 
kisajátítás költsége nem haladja meg az 1 millió forintot. A kisajátításról a Képviselő-
testület külön döntést hoz. A közút kezelését – a polgármester előzetes nyilatkozata 
szerint – Remeteszőlős önkormányzata átvenné. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20 millió, maximum 
200 millió forint. A támogatás maximális intenzitása Nagykovácsi esetében 95%. A 
tervezői költségbecslés alapján a projekt bruttó összköltsége 184.459.880,- forint, 
amelynek 95%-a, 175.236.886,- forint vissza nem térítendő támogatás. Az 
Önkormányzatnak a beruházáshoz 5%, 9.222.994,- forint önrészt kell biztosítania. 
 
 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             Polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen 
kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatási kérelmet nyújt be a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt, 
PM_KEREKPARUT_2018 kódjelű pályázatra, a Budapest Adyliget, Remeteszőlős és 
Nagykovácsi települések belterületei közötti biztonságos kerékpárkapcsolat kiépítése 
érdekében. A pályázathoz szükséges 9.222.994,- forint összegű önrészt a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja. A projekt megvalósulási helye a Nagykovácsi bekötőút 
11104 j. országos közút (Hrsz:0122) Budapest II. kerület Adyliget és Remeteszőlős 
Nap utca – 10+164 és 11+078 km szelvények – közötti, továbbá a Remeteszőlős 
Királyka utca és Nagykovácsi Besenyőtelek utca – 13+164 és 14+078 km szelvényei 
– közötti szakaszai és az Eötvös utca (Hrsz:920/100). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


