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Tárgy: Javaslat Budapest Főváros 

Önkormányzatával mikromobilitási járművek és 

eszközök kölcsönzési célú igénybevétele 

érdekében együttműködési megállapodáshoz 

történő csatlakozásra 

(2. sz. melléklet ZÁRTAN KEZELENDŐ) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros Önkormányzata az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt megkereséssel 

kezdeményezte, hogy Önkormányzatunk csatlakozzon megosztott mikromobilitási eszközök 

(pl. e-robogó, e-kerékpár, e-roller, roller, önkiegyensúlyozó eszközök, stb.) közterületi 

elhelyezésével és szabályozásával kapcsolatos együttműködési megállapodáshoz.  

 

Az együttműködés célja az egyéni gépjárműhasználatot helyettesítő – különösen a közösségi 

közlekedéssel összehangolt – megoldások alkalmazásához szükséges jogszabályi és egyéb 

feltételek kidolgozása a Főváros területén, egységes alapelvek és elképzelések mentén. A 

koncepció főbb elemei közé tartozik a mikromobilitási pontok kijelölése, a közterület-

használatra vonatkozó szabályozás kialakítása is.   

Budapest Főváros Önkormányzata megkereséséhez mellékelte a csatlakozó kerületekkel 

megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét azzal, hogy a megállapodás szövege 

nem nyilvános az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 27. § (5) és (6) bekezdései alapján, melyre tekintettel az előterjesztés 2. sz. 

mellékletét képező tervezetet zártan kezeljük és kizárólag a T. Képviselők számára tesszük 

hozzáférhetővé az FTP szerveren keresztül.   

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy kerületünkben mikromobilitási eszközök 

kölcsönzésére jelenleg nincs lehetőség, gyűjtőpontok kialakítására vonatkozó megkeresés 

eddig Önkormányzatunkhoz nem érkezett. Amennyiben a T. Képviselő-testület a 

csatlakozásról dönt, úgy a vonatkozó jogszabályi keretek kidolgozását követően, Budapest 

Főváros Önkormányzata Közgyűlése által megszabott rendeleti kereteken belül szükség lesz 

helyi rendelet megalkotására is, mely rendeletnek a részletszabályokat kell majd tartalmaznia.  

  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a kezdeményezéshez való csatlakozásról, a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  
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I. csatlakozni kíván Budapest Főváros Önkormányzata által kezdeményezett, a megosztott 

mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével és szabályozásával kapcsolatos 

együttműködési megállapodáshoz. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a határozat mellékletét képező 

csatlakozási nyilatkozatot írja alá és azt küldje meg Budapest Főváros 

Önkormányzatának.  

 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

Határidő: 2022. február 15. 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Az előterjesztést készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra városgazdálkodási osztályvezető 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 

 

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

Szabados Ákos 

                                                                                                  polgármester 

 

Szignálom:        ………………………….. 

  Nemes László alpolgármester 

 

 

Mellékletek:  

1. sz. Budapest Főváros Önkormányzata 2021. december 6-án kelt megkeresése  

2. sz. Együttműködési megállapodás tervezete (ZÁRTAN KEZELENDŐ) 

3. sz.: Csatlakozási nyilatkozat 


