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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évek fővárosi kerékpáros fejlesztéseinek köszönhetően a fővárosban egyre
népszerűbb a mikromobilitási eszközök, köztük a kerékpárok használata. Azonban
megfigyelhető az a nagyvárosi probléma, hogy lakásaikban kevesen tudnak elhelyezni biciklit,
így tárolóhely hiányában nem tudnak tartani akár egyet is.
A kerület vezetőiként kötelességünk ezt a problémát észlelni, és segíteni a lakosokat, hogy egy
egészségesebb, klíma- és környezetbarátabb közlekedést választhassanak mindennapjaikhoz
vagy kikapcsolódásukhoz. A képviselő-testület elé terjesztem ezért a jelen előterjesztésben
részletezett, kerékpártárolók kihelyezéséről szóló projektet.
Előterjesztésem lényege, hogy az I. kerületben helyezzünk ki 10 db fedett, nyitott (nem zárható)
kerékpárolót, továbbá kísérleti jelleggel a Batthyány utca Erőd utca - Donáti utca közötti
szakaszán további 1 db fedett, zárható kerékpártárolót.

Bízom benne, hogy ezzel az infrastruktúrafejlesztéssel a kerületiek körében tovább nő a
kerékpározás népszerűsége, illetve a várható következő koronavírus hullám idején is segíthetjük
a lakosokat, hogy kellő távolságtartás mellett tudjanak eljutni a város különböző pontjaira,
illetve lehetőséget adhatunk egy egészségesebb, környezet- és klímabarátabb életre.
A megvalósítás fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet beruházási céltartalékok
kerékpártárolók kialakítása soron rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy fontolják meg a fentieket és támogassák határozati
javaslatomat!
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
Kerékpártárolók kialakításáról
Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
településképi szempontok figyelembevételével vizsgálja meg 10 db fedett/nyitott (azaz nem
zárható) és 1 db fedett/zárható kerékpártároló kerületben való telepítésének lehetőségét. A
vizsgálat eredményét terjessze a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elé és pozitív
döntés esetén folytasson le beszerzési eljárást kerékpártárolók beszerzésére és telepítésére.
A beszerzés fedezete az a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet beruházási céltartalékok
kerékpártárolók kialakítása soron rendelkezésre áll.
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