GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Javaslat „ Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén" elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása

Pest megye területén" címmel.

A pályázat céljai között szerepel a Pest megye települési önkormányzatainak területén a helyi
hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárutak létesítésének, felújításának és

korszerűsítésének

támogatása. Távlati cél, mely megegyezik Gödöllő város hosszútávú elképzeléseivel, a kerékpározás,
mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság körében, a hivatásforgalmú
kerékpáros közlekedés forgalmának növelése.
A pályázat keretében a támogatási intenzitás mértéke a település
Gödöllő

adó-erőképességéhez

van kötve.

esetében 75 százalékos támogatási intenzitással maximálisan 200 millió forintra

pályázhatunk.
„Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Irányú Kerékpáros Fő-hálózat

II. ütem" keretében javaslom, hogy az alábbiak megvalósítására nyújtsunk be pályázatot:
A VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú projekt keretében az Észak-déli irányú kerékpáros
hálózat I. üteme valósulhat meg, mely által az észak-dél tengely vonatkozásban északról a Haraszti
úttól a Dózsa György úton a Szabadság térig teremtődik meg a biztonságos kerékpározás lehetősége.
A tengelyt folytatva javaslom megteremteni Alsó-parktól az Isaszegi útig a fenntartható
közlekedésmód (kerékpározás)

lehetőségét.

Az Alsó-parki sétányon a sétánnyal párhuzamosan az

Állomás útig külön kerékpárút készülne, mely csatlakozik az állami beruházás keretében az Állomás
úton elkészülő kerékpársávhoz egészen a Sík Sándor utcáig. A Sík Sándor utcán, majd az Alvég utcán
kerékpáros nyom felfestéssel a kisforgalmú utcákra tekintettel biztosítható a kerékpározás. Az Alvég
utcától az Isaszegi úton egészen a Haszonállat-génmegőrzési Központ gazdasági bejáratáig tervezzük
a kerékpárút megvalósítását, mely „felhasználja" a korábban kerékpározás céljára készült nyomot is.
A projekt eredményeként megvalósul a szinte egész észak-déli kerékpáros tengely, valamint a
területen a hivatásforgalmú kerékpározás
foglalkoztató
hogy

Haszonállat-génmegőrzési

lehetőség

lehetősége.

A projekt végcélját képező több, mint 110

főt

Központ igazgatója is támogatta a projektet és elmondta,

megteremtése esetén több munkatársa is szívesen járna kerékpárral dolgozni. A

Köztársasági úti felüljárón az

előzetesen

megismert tervek alapján biztosítva lesz a kerékpáros sáv,

így a tervezett projektünk által az egyetemi városrész is problémamentesen lesz
kerékpárral. Ady Endre sétányon tervezett „leágazással" a

készülő

megközelíthető

uszodához is megvalósulna a

kapcsolat.

A pályázat feltétele, hogy engedélyes tervekkel rendelkezzünk, melyeket elkészítettünk.
Hírös Modul Kft.)

(tervező:

A tervezett beruházások az elkészült

tervezői

költségbecslés alapján a várható bruttó kivitelezési

költsége 194 372 883 Ft, melyhez a kapcsolódó
ellenőrzés,

projekt menedzsment,

kötelező

kötelező nyilvánosság,

egyéb projekt elemekkel - a

műszaki

közbeszerzési eljárás és a projekt előkészítés

(engedélyezési terv készítése) költsége - együttesen a várható bruttó összköltség 209 612 883 Ft.

Fentiek alapján a pályázati feltételeknek megfelelően a teljes tervezett projekt költségének minimum
25 százalékának megfelelő önrész, bruttó 41 262 379 Ft biztosítása szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett indokok ismeretében a határozati javaslatok elfogadását
támogatni szíveskedjenek!

Gödöllő,

2018. szeptember „

"
polgármester

Határozati javaslat I.
Gödöllő

Város

Képviselő-testülete

korszerűsítésének

hozzájárul az „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és

támogatása Pest megye területén" felhívásra

történő,

a

„Gödöllő

Város

Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Irányú Kerékpáros Fő-hálózat II. ütem"
elnevezésű (Gödöllőn

az Alsó park, Ady Endre sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca és Isaszegi út nevű

utcákat és a 584912,588711, 588712, 541212,0167/1,6571,0157/32, 661511, 015213.helyrajzi számú
ingatlanokat

érintő)

pályázat benyújtásához. A

képviselő-testület

felhatalmazza a polgármestert a

pályázat benyújtására.
Felelős:

Dr. Gémesi György polgármester

Határidő:

a pályázat benyújtására (a

kitöltő program

megjelenését követő) 30 nap.

Határozati javaslat
Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének

támogatása Pest megye területén" felhívásra a „ Gödöllő Város Fenntartható

Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Irányú Kerékpáros Fő-hálózat Il ütem" elnevezésű
(Gödöllőn

az Alsó park, Ady Endre sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca és Isaszegi út nevű utcákat és

a 584912,588711, 588712, 541212,0167/1,6571,0157/32, 661511, 015213.helyrajzi számú ingatlanokat
érintő)

vonatkozó pályázatot nyújt be. A beruházás tervezett bruttó összköltsége 209 612 883 Ft, így

a képviselő-testület biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges önrészt, azaz bruttó 41 262 379
Ft Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének általános tartalékának terhére.
Felelős:

Dr. Gémesi György polgármester

Határidő:

a pályázat benyújtására (a

kitöltő program

megjelenését követő) 30 nap.
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Alsó park sétány

35 024 966

9 456 741

44 481 707

Ady Endre sétány

10 519 731

2 840 327

13 360 058

106 533 301

28 763 991

135 297 292

971516

262 309

1233 825

153 049 514

41323 369

194372883

2. Projekt előkészítése költsége
{max 5 %}

5 500 OOO

1485 OOO

6 985 OOO

3. Közbeszerzési eljárás költsége
{max 1%}

1500 OOO

405 OOO

1905 OOO

4. Műszaki ellenőri szolgáltatás
{max 1 %}

1200 OOO

324 OOO

1524 OOO

5. Projekt menedzsment
{max 2,5}
szolgáltatás

3 500 OOO

945 OOO

4 445 OOO

300 OOO

81 OOO

381 OOO

12 OOO OOO

3 240 OOO

15 240000

165 049 514

44 563 369

209612883

Isaszegi út
Sík Sándor utca-Alvég utca

1. Főtevékenység összesen

6. Kötelező tájékoztatás
{max 0,5 % }
nyilvánosság

Egyéb projekt elemek összesen
{2.-6.)
Mindösszesen (1.6.}

Igényelhető támogatás

max%

75

123 787136

Szükséges önerő

min.%

25

41262 379

