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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. január 12-i rendkívüli ülésére  
 
Tárgy: Döntés a „Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán” megnevezésű 
pályázat benyújtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2021. október 28. napján a Kormány TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető 
települések” címmel pályázati felhívást tett közzé a települések fejlesztését célzó 
beruházások támogatására. A fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenység keretén belül 
lehetőség van a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. 
 
A pályázati kiírás szerint a nyomvonal kijelölésénél az alábbi elvárások legalább egyikének 
meg kell felelni: 
a) több település közlekedéshez hozzájáruló kerékpárút, 
b) településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása, 
c) a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között kiépülő 
kerékpárút, 
d) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között 
kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése, 
e) az országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egységnek 
tekinthető része válik kerékpározhatóvá. 
Fontos szempont továbbá, hogy megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózat, 
útvonal alakuljon ki, mely lehetőleg csatlakozik egy, már meglévő kerékpáros létesítményhez. 
 
A fenti szempontokat szem előtt tartva a projekt keretein belül a meglévő kerékpáros 
infrastruktúra bővítését tervezzük az alábbiak szerint: 
 
- Fenyves úton (Raktár körút-Fenyves út kereszteződésétől) 460 m-en mindkét oldalon nyitott 
kerékpársáv, 
- Komáromi utcában 485 m-en kerékpáros nyom, 
- Pozsonyi utcában 165 m-en kerékpáros nyom, 
- Aulich Lajos utcában 256 m-en mindkét oldalon nyitott kerékpársáv, 
- Kossuth Lajos utcában és Nagytarcsai úton önálló, 1332,52 m kétirányú kerékpárút építése. 
A Kossuth Lajos utcában a város belterületi határánál településkapu kerül kiépítésre a 
kerékpáros átvezetés biztonságos kialakításával. A projekt részeként a belterületi szakaszon a 
közvilágítás 6 db közvilágítási lámpatesttel kerül bővítésre. A nyomvonal keresztezi a Szilas 
patakot, így ott kerékpáros híd kialakítása szükséges.  
 

 



A projekt előkészítettsége:  
 
1)  A projekt rendelkezik engedélyezési tervvel, a szükséges engedélyek megszerzése 
folyamatban van. 
2) A tervezés során a tervező jelezte, hogy a jelenlegi közúti szabályozási szélesség túl 
keskeny a Nagytarcsai út kanyarulatánál, a tervezett kerékpárút nyomvonala nem fér el, ezért 
a közlekedési terület szélesítése szükséges a 0249/16 hrsz-ú és a 0253/1 hrsz-ú ingatlanok 
területének terhére, a 0253/1 hrsz-ú ingatlan telekrészének megvásárlásával vagy 
kisajátításával ezen a szakaszon. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
184/2021 (IX.29) sz. határozatában döntött arról, hogy a hatályos településrendezési 
eszközökben eseti módosítás végrehajtását kezdeményezi, a Kistarcsa külterület 0249/16 és 
0253/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. 
3) A Polgármesteri Hivatal összeállította a támogatási kérelmet és a kapcsolódó 
dokumentációt. A projekt összköltségének meghatározásához indikatív ajánlatok kerültek 
bekérésre.  
A beérkezett ajánlatok alapján a projekt teljes összköltsége 300 000 000 Ft, mely teljes 
egészében elszámolható a pályázatban nyújtható támogatás terhére. 
A pályázat összeállításánál a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel került megtervezésre. 
 
Sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés hatályba lépése 2022. szeptemberre várható.  
A pályázat során két mérföldkő tervezése szükséges.  
 
- Az I. mérföldkő elérése a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap, 

amely időpontig a projekt szakmai-műszaki előkészítését kell megvalósítani.  
(Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, építési/létesítési 
engedélyek, a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális 
feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
dokumentációja, a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, felülvizsgált 
kerékpárforgalmi hálózati terv, tervzsűri és civil szervezetek nyilatkozatai, szemléletformáló 
program részletes tartalmának bemutatása, tulajdonviszonyok rendezése, Kerékpárút 
Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a tervezési 
adatszolgáltatás elvégzéséről.) 
 
- A II. mérföldkő a projekt fizikai befejezése, amelyre a Támogatási Szerződés hatályba 

lépésétől számított 42 hónap áll rendelkezésre. 
(Fizikai befejezést igazoló dokumentumok, Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) 
feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a megvalósult létesítményhez kapcsolódó 
adatszolgáltatásról) 
Az Önkormányzat köteles a megvalósult kerékpárutat a projekt befejezéstől számított 5 
évig fenntartani, annak karbantartási, pótlási, javítási költségeire fedezetet biztosítani.  
 
A támogatási kérelem benyújtására 1. szakaszban 2021. december 01. – 2022. január 14., 2. 
szakaszban 2022. május 23. – 2022. július 1. közötti időszakokban van lehetőség. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a támogatási kérelem és a benyújtáshoz szükséges 
költségvetés elkészült, az előírt dokumentumok készítése, beszerzése megtörtént, az adatlapok 
elektronikus oldalon történő töltése folyamatban van, így a támogatási kérelem az 1. körben 
kerül benyújtásra. 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 



 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra az 
alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kerékpáros infrastruktúra bővítése Kistarcsán 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út, Komáromi utca, 

Pozsonyi utca, Aulich Lajos utca, Kossuth Lajos utca, Nagytarcsai út 
-  A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 1938/2, 1848/6, 1937, 2039, 

125/3, 0256, 6092, 0249/16, 0250, 0253/1, 0259/11, 6668, 0255 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ--1.2.1-21 
- A projekt összes költsége: 300 000 000 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 300 000 000 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 300 000 000 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt eredményeként megvalósuló kerékpáros utat a projekt 
befejezésétől számított 5 évig fenntartja, költségvetésében biztosítja a karbantartási, 
pótlási, javítási költségekhez szükséges fedezetet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei, 
valamint a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására, a pályázat 
benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. január 14. 
Felelős: Juhász István polgármester 

Kistarcsa, 2022. január 10.                                
                
                                                                  Juhász István 
                                                                             polgármester 


