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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 egyet. De akadnak olyan lakosok is, akik csak egyegy nap városi kirándulásra szeretnének kerékpárral menni, azonban ilyen kevés alkalomra
nem éri meg egy jól felszerelt biciklit vásárolni és karbantartani.
A kerület vezetésének kötelessége 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 vízivárosi kerékpárkölcsönző projektet, amelynek lényege, hogy az Önkormányzat
egy tulajdonában álló helyiséget felújít, majd pályázat útján meghirdeti azt kerékpárkölcsönző
üzemeltetésére.
Ennek az üzletnek a kerületiek számára kedvezményes kölcsönzési lehetőséget kell biztosítania,
így segítve a helyben élőket. A kerékpár kölcsönzővel a várható következő koronavírus hullám
idején is segíthetjük a lakosokat, hogy megfelelő távolságtartás mellett tudjanak eljutni a város
különböző pontjaira, illetve lehetőséget adhatunk egy egészségesebb, környezet- és

klímabarátabb életre. Ez a kölcsönző arra a helyzetre is megoldást nyújt, mikor hosszabb távra,
akár egy hétre is kölcsönözne valaki kerékpárt egy vidéki vagy akár külföldi túrához (erre pl. a
Bubi kerékpárhálózat nem nyújt lehetőséget).
A kerékpár kölcsönző kialakítására és elhelyezésére az Önkormányzat tulajdonában álló
Budapest I. kerület, belterület 14017/0/A/8 hrsz-ú, 1015 Budapest, Batthyány utca 18. szám
alatti, 51 m*2 1
területű, jól megközelíthető, utcafronti bejárattal rendelkező, pinceszinti helyiséget
javaslom, mely 2019. márciusa óta üresen áll.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) által kért árajánlat alapján a helyiség karba helyezési
munkálatainak összköltsége bruttó 9.872.913.- Ft.
A T. Képviselő-testület a mai ülésén tárgyalta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását. A megvalósításhoz szükséges
költségvetési fedezet GAMESZ „Ingatlanok felújítása" soron rendelkezésre áll.
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
Vízivárosi kerékpárkölcsönző kialakításáról és annak üzemeltetéséről szóló pályázat kiírásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.

2.

az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 14017/0/A/8 hrsz-ú,
1015 Budapest, Batthyány utca 18. szám alatti, 51 m2 területű nem lakás céljáró szolgáló
pincehelyiséget „Vízivárosi kerékpárkölcsönző" céljára felújítja mindösszesen bruttó
9.872.913.- Ft összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet GAMESZ „Ingatlanok
felújítása" során biztosítja, egyúttal
felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot arra, hogy a helyiség bérbeadására és abban
kerékpárkölcsönző üzemeltetésére vonatkozó pályázati feltételeket meghatározza, a
pályázatot kiírja, és elbírálja.

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2021. október 15.
a 2. pont tekintetében: a pályázat kiírása 2021. október 31.
a pályázat elbírálása 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: az 1. pont tekintetében: GAMESZ
a 2. pont tekintetében: Műszaki iroda

