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Tárgy: Javaslat a Kerékpárklubbal 
történő megállapodás megkötésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Szolgáltató Klub 
(továbbiakban: KERÉKPÁROSKLUB 1137 Budapest Radnóti Miklós utca 29. sz.) László 
János képviseletében, megkereste Önkormányzatunkat, hogy a klub szolgáltatásait 
felkínálja önkormányzatunknak ismerve, hogy kerületünkben jelentős mértékben megnőtt a 
kerékpár utak száma. 
A mellékelt - klub által készített - együttműködési megállapodás alapján felkínálják 
többek között: 

- szakértői, tanácsadói szolgáltatás-nyújtást, szervezést, kapcsolattartást, 
- javaslatok megfogalmazása, az úthálózat biztonságos kerékpározásra alkalmassá 

tételére, 
- javaslatok megfogalmazása forgalomcsillapítási, valamint szabályozási technikák 

vonatkozásában, 
- kerékpáros hálózatfejlesztési terv folyamatos egyeztetését az érintettekkel, 
- biztonságos kerékpártárolás lehetőségeinek bővítése, 
- Kőbányai biciklitárolási normatívák felülvizsgálata, kerékpártároló helyszínek 

egyeztetése. 
A kitűzött kerékpáros infrastruktúra-fejlesztési célok elérése érdekében a 
KERÉKPÁROSKLUB részt vesz az önkormányzat által létrehozott Kerékpáros Szakértői 
Munkacsoportban, amely az elvégzendő feladatokra tesz javaslatokat, munkaprogramot 
határoz meg, felelősöket jelöl ki. 
A legalább havi rendszerességgel ülésező Munkacsoport előkészíti a kerékpáros 
közlekedés fejlesztése érdekében teendő intézkedéseket. Kőbánya kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztését érintő stratégiai és operatív kérdésekben a Munkacsoport 
egyeztet, véleményez és javaslatokat fogalmaz meg. 
A KERÉKPÁROSKLUB kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkacsoport tagjai közé 
egy főt a havonta egyszer megrendezésre kerülő munkacsoporti ülésre delegál. A 
KERÉKPÁROSKLUB olyan személyt köteles jelölni, aki a szükséges szakismeretekkel 
rendelkezik és vállalja, hogy a csoport munkájában az önkormányzattól sem díjazásra, 
sem személyes költségeinek megtérítésére nem tart igényt. 
Javasolom a határozati javaslat elfogadása esetén, hogy a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságon belül működjön a Munkacsoport. 
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A szolgáltatás egy évre szólna negyedévente nettó 150.000,- Ft-os díjazás mellett, éves 
összeg Áfá-val 750.000,- Ft. 

Az előterjesztést a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és nem 
javasolja az együttműködési megállapodás megkötését. A Gazdálkodási és Költségvetési 
Bizottság megtárgyalja és a képviselő-testületi ülésén ismerteti elnöke a bizottság 
döntését. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást köt a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, 
Szabadidősport és Szolgáltató Klubbal a kerület kerékpározási ügyét érintő 
feladatokra, amelynek forrására 750.000,- Ft összeget tervez be a 2010. évi 
költségvetésében. 

forrástervezés 2010. évi 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna 
Dr. Korpái Anita osztályvezetők 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért: 
Végrehajtás előkészítéséért: 

Budapest, 2009. október 28. 
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Dr. Neszteli István jegyző 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészt: 

Cégnév: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
(továbbiakban: ÖNKORMÁNYZAT), másrészről 

Cégnév: Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Szolgáltató Klub 
Képviselő neve: László János 
Székhely: 1137 Budapest Radnóti Miklós utca 29 
Adószám: 18243402-2-41 
(továbbiakban: a KERÉKPÁROSKLUB), 

együtt Felek - között, az alábbi feltételek szerint. 

I. PREAMBULUM 

1/ ÖNKORMÁNYZAT elkötelezett a kerületben kerékpáros közlekedés figyelembe vétele és 
segítése mellett, valamennyi városfejlesztési, városrendezési, beruházási, közlekedési terv 
készítése és megvalósítása során a teljes folyamatban, a koncepcióktól a kivitelezésig. 

2/ Az ÖNKORMÁNYZAT úgy dönt, hogy a KERÉKPÁROSKLUBOT bevonja a kerékpározás 
ügyét érintő alábbi feladatokba, a kerület Kerékpáros Programjának elkészítésébe, annak 
végrehajtásába: 

- közreműködés a célok meghatározásában, 
- fejlesztések előkészítésében és összehangolásában, 
- tervek és megvalósult létesítmények szakmai értékelésében, 
- az üzemeltetés ellenőrzésében. 

A fenti feladatok elvégzéséhez a KERÉKPÁROSKLUB humán erőforrást biztosít, illetve 
szolgáltatásokat nyújt. 

3/ A kitűzött kerékpáros infrastruktúra-fejlesztési célok elérése érdekében a 
KERÉKPÁROSKLUB részt vesz az ÖNKORMÁNYZAT által létrehozott Kerékpáros Szakértői 
Munkacsoportban (továbbiakban: a Munkacsoport), amely az elvégzendő feladatokra tesz 
javaslatokat, munkaprogramot határoz meg, felelősöket jelöl ki. 

4/ A legalább havi rendszerességgel ülésező Munkacsoport előkészíti a kerékpáros közlekedés 
fejlesztése érdekében teendő intézkedéseket. Kőbánya kerékpáros infrastruktúra fejlesztését 
érintő stratégiai és operatív kérdésekben a Munkacsoport egyeztet, véleményez és javaslatokat 
fogalmaz meg. 

5/ A KERÉKPÁROSKLUB kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkacsoport tagjai közé egy főt 
a havonta egyszer megrendezésre kerülő munkacsoporti ülésre delegál. A KEREKPÁROSKLUB 
olyan személyt köteles jelölni, aki a szükséges szakismeretekkel rendelkezik és vállalja, hogy a 
csoport munkájában az ÖNKORMÁNYZAT-tól sem díjazásra, sem személyes költségeinek 
megtérítésére nem tart igényt. 
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II. Az együttműködés tárgya 

A KERÉKPÁROSKLUB vállalja, hogy az alábbi, szakértői- tanácsadási, szervezési és 
kommunikációs feladatok ellátásában segíti az ÖNKORMÁNYZAT munkáját: 

1/ Szakértői- tanácsadói szolgáltatás nyújtása, az alábbi közlekedésszakmai és fejlesztéspolitikai 
területeket érintően: 

a) javaslatok megfogalmazása, az úthálózat biztonságos kerékpározásra alkalmassá 
tételére: 

Kőbánya út- és hídfelújításaihoz kapcsolódva (2008-2010-es program); 
Kőbánya más közlekedési beruházásaihoz kapcsolódva; 
a külső beruházó számára előírt, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kötelező 

infrastruktúra fejlesztések esetében; 
Kőbánya részben saját, részben pályázati forrásból megvalósuló beruházásaihoz 

kapcsolódva. 
b) javaslatok megfogalmazása forgalomcsillapítási és szabályozási technikák 

vonatkozásában 
c) új vagy átépülő kerékpáros létesítmények terveinek szakmai véleményezése 
d) megvalósuló kerékpáros létesítmények műszaki átadás előtti megtekintése és 

véleményezése 
e) kerékpáros hálózatfejlesztési terv folyamatos egyeztetése az érintettekkel 
f) biztonságos kerékpártárolás lehetőségeinek bővítése, Kőbányai biciklitárolási 
normatívák felülvizsgálata, kerékpártároló helyszínek egyeztetése 
h) tömegközlekedés és kerékpározás kombinált formáinak segítése: kerékpárszállítás 
közforgalmú járműveken, B+R telepítési helyszínek felmérése, telepítési és üzemeltetési 
lehetőségek egyeztetése (BKV, MÁV, Parkoló társaságok, civilek) 
i) a megvalósult kerékpáros létesítmények állagának figyelemmel kisérése, a 
kerékpáros hálózat közlekedők által észlelt hibáinak összegyűjtése, továbbítása az 
üzemeltetőknek. Hibák kijavításának véleményezése. 
j) balesetveszélyek, jelentős használhatósági problémák feltárása: a felhasználók 
(kerékpárosok) és a lakosság releváns igényeinek, elvárásainak továbbítása, javaslatok 
megfogalmazása a közlekedésbiztonság növelésére 
k) javaslatok megfogalmazása a kerékpározás ügyét érintő tervekkel kapcsolatban: 

városrendezési tervek, szabályozási tervek 

2/ Szervezés, kapcsolattartás 
a) partnerségek építése (Fővárosi ÖNKORMÁNYZAT-tal, államigazgatási szervekkel, 

vállalkozásokkal); 
b) a civil kontroll további erősítése, civil szervezetek bevonása a kerékpáros projektek, 

programok előkészítésébe és végrehajtásába; 
c) kapcsolattartás és információcsere (önkormányzatokkal, civilekkel, tervezőkkel, 

kivitelezőkkel, államigazgatási szervekkel); 
d) a hálózat fejlődése érdekében a fővárosi és kőbányai fejlesztések összehangolása, a 

Kerékpáros Programba bekerülő hálózati elemek kerületekkel való egyeztetése, 
feladatok megosztása 

3/ Tájékoztatás, kommunikációs tevékenységek 
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a) a kerékpározás ügyét szolgáló szemléletformálás, népszerűsítés; 
b) közreműködés a Kerékpáros Program kommunikációjának előkészítésében, 

végrehajtásában és értékelésében; 
c) döntéshozók informálása, szemléletformálása. 

4/ A KERÉKPÁROSKLUB közreműködik a kerékpáros stratégia és cselekvési program 
kidolgozásában, valamint javaslatokat fogalmaz meg a kerékpáros szempontoknak az 
ÖNKORMÁNYZAT munkájában történő érvényesítésére. 

5/ A KERÉKPÁROSKLUB a feladat jellegtől függően írásos dokumentációkat készít, és három 
havonta (elsőként ) jelentést készít az elvégzett feladatokról. 

III. Az együttműködés időtartama és díjazása, kapcsolattartás 

1 / A Felek j elén szerződést 1 év időtartamra kötik, A Felek kij elentik, hogy a 
szerződés lejárta előtt 30 nappal a szerződést újratárgyalják. 

2/ Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a II. pontban rögzített tevékenységeket megbízás 
keretében végzi a KERÉKPÁROSKLUB. Jelen szerződésre e tekintetben a megbízási 
szerződés szabályait kell alkalmazni. 

3/ A megbízás teljesítéséért az ÖNKORMÁNYZAT negyedévente nettó: 150,000, a szerződés 
telje időtartamára vetítve összesen: 750,000 Ft azaz hétszázötvenezer forint megbízási díjat 
köteles megfizetni a KERÉKPÁROSKLUB részére, a KERÉKPÁROSKLUB által benyújtott 
számla alapján. A KERÉKPÁROSKLUB bankszámlaszáma: 10700488-48619307-51100005 

4/ A megbízás teljesítésének igazolására a jogosult. A kifizetés feltétele a 
teljesítést igazoló bizonylat, melyet az ÖNKORMÁNYZAT akkor állít ki, ha a 
KEREKPÁROSKLUB a jelen szerződés II. pontjában vállaltak alapján kapott feladatairól 
elkészítette a negyedéves jelentését, és a feladat jellegtől függő írásos dokumentációkat. A 
KEREKPAROSKLUB a teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be számláját, melyen köteles a 
szerződés azonosítószámát ( ) feltüntetni. Amennyiben ezt elmulasztja, a fizetési késedelem 
a kamat követelést kizárja. Az ÖNKORMÁNYZAT a számla kézhezvételét követő 15 napon 
belül köteles a megbízási díjat átutalni. 

5/ A szerződés teljesítése során a rendszeres kapcsolatot az 
ÖNKORMÁNYZAT részéről 
a KERÉKPÁROSKLUB részéről: Bence Kovács Virág tartja. 

6/ Kötbér: Az ÖNKORMÁNYZAT-nak joga van minőségi kötbérrel élni. A kötbér a szerződéses 
díj 10%-a. Az ÖNKORMÁNYZAT akkor jogosult a kötbérre, ha a KERÉKPÁROSKLUB a 
lebonyolítás során késedelmesen, nem megfelelő minőségben, vagy nem az elvárható 
felelősséggel járt el, s erre az ÖNKORMÁNYZAT 2 esetben már figyelmeztette. Ha a 
KERÉKPÁROSKLUB a minőségi kötbér alkalmazását követően sem megfelelően teljesíti 
szerződéses kötelezettségét, az ÖNKORMÁN YZAT-nak joga van a szerződés azonnali 
felbontásához. 
A KERÉKPÁROSKLUB-nak felróható okból történő szerződésbontás esetén a 
KERÉKPÁROSKLUB a bruttó ajánlati ár 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni az ÖNKORMÁNYZAT részére. 

3/4 


