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ELŐTERJESZTÉS
a Közgyülés részére

Tiszte lt Közgy0.lés !
A budapesti HÉV vona lak leromlott állapota - amely a múltból örökölt helyzet - mielőbbi
beavatkozást kíván. Az előkészítési munkák elindultak, ezek közül a H8-H9 gödöllői HÉV vonallal
kapcsolatos e l őkészítési munka van olyan készültségi foko n és tartalmaz olyan kiérlelt
elképze lést, amely lehetővé teszi a továbbtervezés megindítását. Annak érdekében, hogy a több
évig tartó tervezési és engedélyezési tevékenység ne szenvedjen csúszást, szükséges döntést
hozni a tervezési munkák megkezdésérő l.
A Főváros i Közgyű lés több alkalommal is fog lalkozott a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV
összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása" című projekttel (a továbbiakban:
Projekt) és minden alkalommal támogatta azt:
o

•

a Fővárosi Közgyülés a 70/2009.(01 .29.) számú határozatában úgy döntött, hogy a
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szá nt
l<özösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között, az ind ikativ projektlistában a
2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését, és ehhez kapcsolódóan rákoskeresztúri
szárnyvonal építését szerepelteti;
a Fővárosi Közgyűlés a 96/2011.(01.31 .) számú határozatában úgy döntött, hogy „.
utasítja a BKK Zrt. vezető t isztségviselőit, hogy a „. KözOP ke retében megvalósítandó
közlekedésfejlesztési projektek előkész ítésére vonatkozó támogatási kérelmeket - azok
szükséges mértékű átdolgozását követően - a BKK Zrt. nyújtsa be, ezenfelül pedig
nyújtson be további projekt-előkészítési kérelmeket a közlekedési intézményrendszer

fejlesztésének (BKK szervezetfej lesztés) támogatására és a fővárosi intelligens
közlekedés (behajtási díj, elektronikus jegyrendszer, FUTÁR II., stb.) előkészítési
feladatainak vonatkozásában ;
o

a Fővárosi Közgyűlés a 1124-1125/2014.(06. 30.) számú hatá roza ta iban úgy döntött, hogy
elviekben egyetért a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve
felülvizsgálatának eredményeként a
Balázs
Mór-terv társadalm i egyeztetési
munkaanyagában megfogalmazott budapesti közlekedésfejlesztés i célokkal és
intézkedésekkel, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a BKRFT fel ülvizsgálat során
kidolgozott fenntartható városi mobilitás tervezési tematika szerint fo lytassa a megkezdett
stratég iai tervezési folyamatot és a társadalmi egyeztetés után nyújtsa be a Balázs Mórtervet közgyűlési jóváhagyásra.

A Projekt „Részletes megvalósíthatósági tanulmánya" elkészült, mely a jelen előterjesztés 1. sz.
mellékletét képezi. Tekintettel a „Részletes megvalósíthatósági tanulmány" nagy terjedelmére, a
dokumentum elektronikus úton megtekinthető , illetve CD-re írva átvehető a Városfej lesztési
Főpolgármester-helyettesi Iroda Titkárságán , va lamint a Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály Titkárságán.
A soron következő feladat az előzmények alapján a projekt engedélyezési terveinek , illetve az
első építési ütem kivitelezési terveinek elkészítése, a szükséges összes alátámasztó
dokumentummal együtt. A tervezés során kiemelt jelentőségű szempont, hogy olyan kivitelezési
ütemezést, szakaszolást lehessen meghatározni, mely megkönny íti a források bevonását, a
finanszírozhatóságot.
A további tervezési munkák elvégzéséhez a Fővárosi Önkormányzat a 2016. és 2017. években
máximum 1-1 milliárd Ft forrás biztosítását látja lehetségesnek.
Kérem a t. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javas latok elfogadására.

Határoza ti jav aslat

A Fővárosi l\özgy(ílés úgy dönt, hogy:

1.
támogatja „A 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákos keresztl'.iri szárnyvonal
kialakítása" című projekt megvalósításának koncepcióját.
Határidö: azonnal
Felelös: föpolgármester

2 13

2.

felkéri a főpolgármestert, hogy •A 2-es metróvonal és a gödöllői hév összekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakitása" clmt'.! projekt megvalósltása érdekében
gondoskodjon az engedélyezési tervek elkészltéséröl és az ehhez szükséges forrásoknak a
Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe történő betervezéséröl.
Hatérldö: a 2016. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: főpolgármester·

Határozathozatal módja:

Valamennyi határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbség szűkséges.

Budapest, 2015. június „ „
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