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Napirend: Kerékpáros közlekedés infrastruktúrális feltételeinek javítása a Fodor  
                   András  Iskolában. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati programjában megjelent a KEOP-6.2.0/A-09 
kódszámú „Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek” „Hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális 
feltételeinek javítása” elnevezésű pályázati kiírás. 
 
Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek (gazdasági 
szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének 
eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint 
értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás 
környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák 
ismertsége, elérhetősége és használata. A mintaprojektek (komplex környezeti fejlesztések) 
több probléma (vízhasználat, hulladékképződés, anyagpazarlás stb.) megoldásához, és a 
meglévő kedvező folyamatok megőrzéséhez is módszereket, eszközöket adnak. Olyan 
kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában foglaló 
projektjavaslatok kaphatnak támogatást, amelyek meghatározott célcsoport – elsősorban a 
lakosság - számára mintául szolgálnak a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és 
csökkentik a résztvevők vagy felhasználók, haszonélvezők életmódjának környezetterhelését 
a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. A projektjavaslatok lényeges 
eleme a „minta” jelleg: jól meghatározható célcsoport számára kevéssé ismert azonban a 
gyakorlatba ténylegesen átvehető megoldások, magatartás stb. népszerűsítése, elérésének 
egyszerűsítése. 
 
A pályázaton a Fodor András Iskola területén biztonságos kerékpártározók építésével, 
öltözők, zuhanyzók kialakításával és mindezek indokoltságát, megismertetését segítő 
előadások, rendezvények megtartásával vehetnénk részt. 
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A projekt célja: 
A mindennapos – közlekedési célú – kerékpározás elősegítése kerékpártároló, öltöző és 
zuhanyzó biztosításával munkahelyeken, illetve oktatási intézményekben; 
 

Az infrastruktúra felhasználói:  
A pályázatban megjelölt épület(ek)ben dolgozók, illetve tanulók/hallgatók lehetnek; 

 
A projektnek kötelező része: 

A várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- 
és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása. 
A vonatkozó jogszabályok és engedélyek előírásainak megfelelő higiénés körülményeket 
szavatoló, ingyenesen használható, a célcsoport nagyságának megfelelő öltöző és 
zuhanyzó kialakítása. Már meglévő öltöző és zuhanyzó esetén nyilatkozni szükséges ezek 
megfelelőségéről és ingyenes rendelkezésre bocsátásáról, egyéb esetben a projektnek 
kötelező része az öltöző és zuhanyzó kialakítása. 
 

Az elnyerhető maximális pályázati támogatás: 10 millió forint 
 
A pályázat kötelező része a kommunikáció, amely az elszámolható költségnek legalább 20%-
át el kell, hogy érje, de nem haladhatja meg a 40%-át. 
 
Mindezek figyelembe vételével a projekt tervezett költségei a következőképp alakulnak: 
 
    előkészítés kerékpártároló kommunikáció  
tárgyi eszköz       
  építés (50 db-os kerékpár tároló)   3 850 000 Ft   
  öltöző felújítás   769 000 Ft   
  zuhanyzó felújítás   1 825 000 Ft   
  biztonsági kamera   200 000 Ft   
anyag jelleg ű 
ráfordítás     

  Megvalósíthatósági Tanulmány 250 000 Ft     

  Beharangozó kampány     130 000 Ft 

  Fenntartható városi közlekedés kampány 
a helyi médiában 

    895 000 Ft 

  Rendezvény - Átadórendezvény és 
kerékpáros nap     816 200 Ft 

  kötelező tájékoztatás   45 000 Ft   

  vetélkedő     180 000 Ft 

személyi jell. 
ráfordítás      

  műszaki ellenőr   50 000 Ft   
  általános menedzsment   180 000 Ft   
  pénzügyi tanácsadó   50 000 Ft   
 
A pályázat bruttó költsége: 9.240.200,- Ft, melyből a szükséges  sajátforrás 462.010,- Ft . 
A támogatás 95 %-os, melyből 25% előleg igényelhető. 
 
A pályázatírást ingyen végezné el egy pályázatírásban jártas vállalkozó. A pályázatban 
elszámolható és a pályázat kötelező részeként benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány 
költségeit viszont meg kell előlegezni, ez 250 000.- Ft-ot tesz ki. 
 
Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 

 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében kiírt KEOP-6.2.0./A-09 kódszámú pályázati felhívásra a 
„Kerékpáros közlekedés infrastruktúrális feltételeinek javítása a Fodor András Iskolában” 
címmel pályázatot nyújt be 8.778.190.- Ft vissza nem térítendő támogatásra. 
A pályázathoz szükséges 5 %-os sajátforrás részt,  462.010.-Ft-ot az önkormányzat a 
költségvetéséből biztosítja. 
A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 9.240.200.-Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos aláírásokat és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2010. november 15. 
 
                                                                                                Zsombok Lajos 
                                                                                                polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  
 
 
 
 
 
 


