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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat „a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér
Megye” feladat megvalósítására

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
II.
2020. október 30-án megjelent a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről
szóló 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat, mely 4 milliárd Ft-ot biztosít kerékpárutak
előkészítésére. Ebből a keretösszegből Fejér megye is részesül több résztvevő
bevonásával.
A Pázmánd-Csákvár, Gánt-Csákberény közigazgatási határ, Gánt-megyehatár
szakaszokat, mintegy 36 km-t, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja terveztetni
a korábban elkészült tanulmánytervei alapján.
Kápolnásnyék-Pettend-Baracska-Martonvásár-Tárnok, Ercsi-Adony-Kulcs-Rácalmás,
61-es útnak a 63-as és a 6307-es úttal való csatlakozása közötti szakaszokat,
mintegy 33 km-t, a Magyar Közút Nzrt. fogja előkészíteni.
A Fejér Megyei Önkormányzat 100 millió forint keretösszeg erejéig részesül
kerékpárutak előkészítésére. Ebből 95 millió forint terveztetésre, míg a fennmaradó

összeg egyéb költségek (belső projektmenedzsment, közbeszerzés, felmerülő egyéb
dologi költségek) fordítható.
A feladat keretében Fejér Megyei Önkormányzat, valamint az Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., mint a Kormányhatározat szerint a feladat
címzettje, készítteti el a megyei önkormányzattal előzetesen leegyeztetett
szakaszokra az engedélyes és kiviteli terveket az alábbi tartalom szerint:
•
Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények,
illetve szükség szerint környezetvédelmi és régészeti munkarészek, kapcsolódó
műtárgyak, közművek tervezése, mennyiségszámítás, árazatlan és árazott
költségvetési kiírás);
•
A szükséges engedélyek megszerzése, illetve az ehhez szükséges hatósági
eljárásokban való közreműködés.
•
Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása.
Az elkészült tervek így térítésmentesen átadhatóak lesznek az érintett települési
önkormányzatoknak.
Feladatterv az alábbi kerékpáros nyomvonalakat rendeli tervezni:
Fehérvárcsurgó-Bodajk, Szabadbattyán, Nagyvenyim-Dunaújváros, Királyok útja
kerékpárút (Székesfehérvár-Veszprém) Sárpentelei parkerdő-Úrhida-SárszentmihálySárkeszi-Nádasdladány szakasza, Mór-Pusztavám, Vértes-Bakony (Mór) kerékpárút,
Budapest-Balaton kerékpárutat kiegészítő fejlesztés (Budapest-Balaton gyúrói
szakasza), mintegy 35 km hosszon.
A fentiek alapján támogatói okirat kerül kiadásra az Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogató által a
Fejér Megyei Önkormányzat javára „a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Fejér Megye” feladat megvalósítása érdekében.
Székesfehérvár, 2020. december 10.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XII….) határozata
„a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér Megye” feladat
megvalósításáról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati
intézmény
átszervezéséről,
megszüntetéséről,
ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
3. a) Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel, egyetértek „a térségi jelentőségű
kerékpárutak tervezése - Fejér Megye” feladat megvalósításával mintegy 35 km
hosszon, 100 millió forint támogatási összeg figyelembevétele mellett.
b) Az a) pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft, mint lebonyolító részére a
támogatói okirat kiadásához szükséges iratokat aláírásommal ellátva kiadom, a
Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
c) A támogatói okirat kiadását követően a
kapcsolódó
beszerzési/közbeszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadó, tervező
kiválasztása) lefolytatása felől, majd a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések
aláírása felől intézkedem a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége
mellett. A Közgyűlés pályázati értékelési szempontként pályázói referencia
meglétét és a legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg.
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