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Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program
keretén belül, a fővárosi kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából benyújtott „Rákos-patak
menti ökoturisztikai folyosó” című projektet a 2016. november 29. napján kelt döntésében
támogatásban részesítette.
A projekt megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat, a BKK Zrt., a Budapest Főváros XIII.
Kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, valamint Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata mint konzorciumi tagok konzorciumi együttműködési megállapodást
(a továbbiakban: Konzorciumi Megállapodás) kötöttek. A Konzorciumi Megállapodás alapján a
Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő, tulajdonába/használatába kerülő ingatlanokon,
valamint a jelenleg is tulajdonában álló ingatlanokon megvalósuló projekteredmény a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül.
Figyelemmel arra, hogy a projekt előrehaladása nem jelentőségének megfelelő sebességgel haladt,
annak gyorsítása és hatékonysága érdekében Riz Levente polgármester úr felajánlotta Rákosmente
Önkormányzata segítségét a tulajdonszerzési feladatok elvégzésére. Rákosmente
Önkormányzatánál már ekkor rendelkezésre állt egy olyan projekt-csapat, ami több jelentős kerületi
és fővárosi érdekeltségű beruházás tulajdonjogi alapjait teremtette meg. Ebben a helyzetben
logikusnak mutatkozott, hogy a szakértelemmel rendelkező konzorciumi tag végezze ezen
feladatokat, ezzel jelentős költséget és időt spórolva a projekt, és ezen belül Budapest Főváros
Önkormányzata számára.
A Fővárosi Közgyűlés a 675/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. határozatban felkérte Rákosmente
Önkormányzatát mint a konzorcium tagját, a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című
projekt megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok
ellátására, külön megállapodás alapján. A felkérést Rákosmente Önkormányzatának képviselőtestülete a 170/2018. (VI. 28.) Kt. határozatában elfogadta.
Fentiek alapján 2018. szeptember 17. napján együttműködési megállapodás jött létre Budapest
Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között
a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó című, VEKOP-5.3.1-2016-00012 jelű projekt keretében
megvalósuló Rákos-patak menti kerékpárút területszerzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása
tárgyában.
A Megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat megbízta Rákosmente Önkormányzatát a
Projekt keretében megvalósuló Rákos-patak menti kerékpárút Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, valamint Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata közigazgatási területein történő
megvalósításához szükséges, a Projekt területigényét biztosító állami, kerületi önkormányzati és
magántulajdonban álló ingatlanoknak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába, illetve használatába
kerülése érdekében történő feladatok ellátásával. A Rákos-patak menti kerékpárút a X., XIV. és
XVII. kerület közigazgatási területén összesen 197 ingatlan területét érinti.
A megbízás teljesítéseként az eltelt időszakban a projekttel érintett 160 ingatlanra vonatkozóan
több mint 800 darab vételi ajánlat elkészítésére és megküldésére, 200 darab kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére került sor. 73 ingatlan esetében a tulajdonjog megszerzése
érdekében kisajátítási eljárást, 73 ingatlan tekintetében megosztásra irányuló telekalakítási eljárást
kezdeményeztünk. A termőföld és erdő besorolású ingatlanok igénybevételéhez szükséges hatósági
engedélyeket megszereztük.
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Az Együttműködési Megállapodás VIII.1. pontja értelmében a megállapodás a Felek részéről csak
2019. december 31-éig jelent pénzügyi és egyéb kötelezettségvállalást, és a legkésőbb 2019.
november 30-ig megkezdett tárgyalások eredményeként - amennyiben az szükségesnek mutatkozik
- a fennmaradó feladatok elvégzése érdekében vagy meghosszabbítják a pénzügyi
kötelezettségvállalás hatályát, vagy új megállapodást köthetnek, vagy megszüntetik azt és
elszámolnak egymással.
A Megállapodás teljesítése, azaz a projekt megkezdését és a kerékpárút használatba vételét lehetővé
tevő, a tulajdoni/használati viszonyokban kialakuló rendezettség megvalósítása - oly módon, hogy
az érintett ingatlanok a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álljanak - 2019. december 31.
napjáig, általunk nem befolyásolható tényezők miatt biztosan nem megy végbe.
A területszerzési feladatok maradéktalan elvégzése érdekében az Együttműködési Megállapodás
meghosszabbítását kezdeményeztük a Fővárosi Önkormányzatnál. A Fővárosi Közgyűlés a 2019.
december 11. napján megtartott ülésén úgy döntött, hogy jóváhagyja és megköti a Budapest
Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
között a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt területszerzéssel összefüggő
feladataira vonatkozóan létrejött Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását.
A rendkívüli sürgősség indoklása:
Az Együttműködési Megállapodás módosításáról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, 2019.
december 31. napjáig dönteni szükséges.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között a VEKOP-5.3.1-15-201600012 azonosítószámú projekt területszerzéssel összefüggő feladataira vonatkozóan
létrejött Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását a jelen előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
2.) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt
döntés értelmében az Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását, valamint az
annak mellékletét képező meghatalmazást írja alá.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, az Együttműködési Megállapodás aláírására: a döntést követő 30 napon belül.
Budapest, 2019. december 11.
Dr. Bakos András
alpolgármester helyett
Dr. Füzesi Péter s.k.
alpolgármester
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet: Együttműködési Megállapodás
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