
Pályázati felhívás  

Kerékpárral való közlekedés és autómentes szabadidő eltöltése 

 

Pályázat célja: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Zuglói Közösségi Klímastratégiában 

megfogalmazott célok elérése érdekében pályázatot ír ki, amellyel elő kívánja segíteni, hogy a helyi 

lakosság körében a kerékpárhasználat növekedjen, a szabadidős események támogatása révén a 

helyi közösségek fejlődjenek, a rekreációs tevékenységeknek köszönhetően növekedjen az 

egészségtudatos szemlélet. 

Pályázat keretében támogatott tevékenységek: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésében lévő közút autóforgalomtól való 

ideiglenes elzárása és átadása rekreációs célra.  

Pályázat lebonyolítója: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal - Pályázati Osztály 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Pályázat teljes kerete: 1,5 M Ft bruttó vissza nem térítendő támogatás 

Pályázat benyújtásának időszaka:  

2022. 06. 01.-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. 07. 31.-ig lehet pályázatot beadni. 

Pályázat megvalósításának időszaka:  

A támogatási szerződés megkötésétől számítva 4 hónapon belül. 

Pályázók köre: 

Bejegyzett civil szervezetek 

Zuglói, vagy budapesti, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-

profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen 

bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat 

végrehajtottak. Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:  Nonprofit szervezetek 

(egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület);  Nonprofit gazdasági társaságok;  

Társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek;  

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és 

gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek. 

Egy esemény szervezésére csak egy szervezet pályázhat, de egy adott helyszínre többször is 

szervezhet eseményt, de ezeket egyenként meg kell pályázni. 

Pályázaton igényelhető támogatási összeg: 

minimum 100.000 Ft bruttó, maximum: 200.000 Ft bruttó/ esemény  

 



Pályázat részletei 

Pályázat Zugló Önkormányzata kezelésében lévő közút autóforgalomtól való ideiglenes elzárására, 

és átadására a közösségnek rekreációs célra 

Cél: A pályázat célja, hogy teszt jelleggel teret adjon Zugló közigazgatási területén lévő alacsony 

forgalmú közút gépjármű forgalomtól való elzárására és rekreációs tevékenységekre való 

megnyitására 

A pályázat kapcsolódása Zugló Önkormányzata által kitűzött célokhoz: 

Zugló Közösségi Klímastratégiájában szerepel a kerékpáros közlekedés mint fenntartható közlekedési 

eszköz népszerűsítése. A fenntartható közlekedési módokról való tudatosítást már gyerekkorban 

érdemes megkezdeni. Zuglóban jelenleg a hiányos infrastruktúra miatt védett környezetben való 

kerékpározási, rollerezési, görkorcsolyázási lehetőségek nagyon korlátozottak. A 

gépjárműforgalomtól való ideiglenes elzárás ehhez adna lehetőséget. 

Zugló Klímavédelmi céljainak megvalósításához szükséges a helyi civil szervezetekkel, aktív 

csoportokkal való együttműködés, az aktív társadalmi szerepvállalás és felelősségvállalás elősegítése.  

Zugló lakosságának egészség fejlesztése és egészségmegőrzése fontos feladat, amelynek elősegítését 

szolgálhatja a Pályázat, hiszen teret ad a rekreációnak ezzel elősegítve a lakosok szabadtéri rekreációs 

tevékenységeit. 

Jogszabályi háttér: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat 

tulajdonában álló közterületek rendeltetésétől eltérő célú használatára vonatkozó eljárások során az 

alkalmazandó jogszabály a Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a Budapest Főváros 

XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és a rendjéről szóló 

22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.). https://www.zuglo.hu/wp-

content/uploads/2016/03/22-2020.-VI.-9.-rendelet-november-27-tol.pdf 

 Az Ör. 7. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közterület rendeltetésétől eltérő célra szabadon 

használható, ha a használat célja egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási, közművelődési célú 

nonprofit szervezetek által kezdeményezett közterület-használat és az ilyen célt szolgáló 

létesítmények elhelyezése.  

A fenti megkeresésében foglaltak szerinti közterület-használat az Ör. 7. § (1) bekezdés k) pontja 

alapján hatósági szerződés megkötését nem feltételezi. 

Az alacsonyforgalmú közút ideiglenes forgalmi rendjéről az illetékes hatóságokkal szükséges 

egyeztetni: Budapest Közút Zrt., BKK. 

 

A pályázat keretében lezárandó közútnak minek kell megfelelni: 

 A pályázó csak Zugló Önkormányzata tulajdonában levő közterület ideiglenes lezárására 

pályázhat 

 Az autós forgalomtól való elzárt terület hossza minimum 500 m kell legyen 

 A közútnak lehetőleg jó minőségűnek kell lennie, azaz kevés úthibával és lehetőleg 

kátyúmentes útszakasz legyen 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2016/03/22-2020.-VI.-9.-rendelet-november-27-tol.pdf
https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2016/03/22-2020.-VI.-9.-rendelet-november-27-tol.pdf


 Az út lehetőleg a hétvégén -tapasztalati jelleggel felmérve- alacsony autóforgalommal 

rendelkezik 

 javasoljuk, hogy a helyszínválasztásról kérjék ki a Magyar Kerékpárosklub Észak Pesti 

csoportjának véleményét 

A pályázat időkorlátai: 

 az esemény időpontja csak egy db hétvége lehet (48 óra) /amennyiben egy pályázó több 

eseményt szeretne megvalósítani, arra egyenként kell pályázatot beadnia/ 

Megvalósítás kötelező elemei: 

 sikeres pályázat esetén az eseménnyel közvetlenül érintett szomszédság előzetes bevonása 

és tájékoztatása a programról 

 az esemény előtt a hatóságok értesítése (rendőrség, Zugló Önkormányzata - hatósági osztály, 

Magyar Közút Zrt., BKK) 

 az esemény forgalmi rendjének megtervezése, egyeztetése és jóváhagyása a hatóságokkal 

(Magyar Közút Zrt.) 

 az esemény alatt a forgalom elterelésére szolgáló közlekedési táblák kihelyezése 

 az esemény hulladékmentes kell legyen, az estleges keletkező hulladék összeszedése és 

elszállítása a pályázó feladata 

 az eseményen reklám tevékenység, reklámtábla kihelyezés nem megvalósítható 

 az eseményen vendéglátás nem valósítható meg ez alól kivétel lehet a pályázó civil szervezet 

által hulladékmentesen megvalósított adománygyűjtést szolgáló frissítő pont 

Pályázatban elvárt tevékenységek: 

 az esemény népszerűsítése a helyszínen és Zugló médiában 

 az eseményről videós és fényképes beszámolók készítése 

 az esemény megvalósításának értékelése a lakosság körében megvalósított kérdőívezéssel 

vagy egyéb módszerrel 

 az esemény hulladékmentességének hangsúlyozása 

 a lezárt területen utcabútor vagy azt a szerepet betöltő installáció (pl. szalmabála) 

elhelyezhető  

Pályázatnál előnyt jelent: 

 helyi, azaz zuglói civil szervezet szervezésében valósul meg 

 kiegészítő kulturális, egészségügyi, nevelési/oktatási/ismeretterjesztési programok 

megvalósítása a helyi lakosság bevonásával 

Pályázatban elszámolható költségek: 

 forgalomtechnikai és egyéb közlekedéssel kapcsolatos tanácsadás, szakértői munka 

 KRESZ tábla kölcsönzés 

 balesetmegelőzést és forgalmirendet jelző eszközök vásárlása, bérlése 

 rendezvényszervezés (személyi költségek) 

 mobil WC kölcsönzés 

 köztéri bútor/sportszer kölcsönzés/vásárlás 

 szállítási költség 

 anyagköltség (max. 50 ezer Ft erejéig)  

 nyomdaköltség 



Semmilyen más jellegű költség nem elszámolható. 

Kommunikáció 

A pályázó kommunikációjában és a helyszínen köteles Zugló Önkormányzatának logóját, és írottan, 

mint támogatót feltüntetni. 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok 

 1. Jelentkezési adatlap  

2. Nyilatkozatok pályázati feltételek rendelkezésre állásáról 

3. Kötelező mellékletek a pályázati feltételeknek megfelelően 

a) az alapító okirat/alapszabály általános részének másolata,  

b) aláírási címpéldány vagy nyilatkozat a szervezet aláírásra jogosult személyétől 

 

 


