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Közgyűlés!

Hivatkozva az FPH028/188-4/2015 iktatószámmal ellátott, „Javaslat „A 2-es metróvonal és
a
gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása" című projekt tervezési
munkáinak megindításához kapcsolódó döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztésre, az
alábbi módosító indítványt teszem.
A HÉV vonal felújítása és a járműpark korszerűsítése már régóta időszerű, amely önmagában
is
jelentős beruházási költséggel bírna, ehhez képest indokolt a tényleges összekötést,
a HÉV
vonalfejlesztést és a rákoskeresztúri szárnyvonal beruházás előkészítését elindítani. A mostani
döntést megelőzően számos terv készült a témában és a Főváros Közgyűlése is többször
támogatta a projektet, melyeket az alábbiakban ismertetem.
Tervelözmények:
- A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója - Kiegészítő vizsgálatok Fömterv (2008), a BKSZ Kft. megrendelésére
- A Kelet-nyugati metró és a Gödöllői HÉV összekötésének előzetes megvalósíthatósági
tanulmánya - Városkutatás (2010), a XVI. kerületi önkormányzat megrendelésére
- A Kelet-nyugati metró rákoskeresztúri szárnyvonalának előzetes megvalósithatósági
tanulmánya - Városkutatás (2010), a XVII. kerületi önkormányzat megrendelésére
- Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Gödöllőn, megvalósíthatósági tanulmány (a
teljes gödöllői HÉV szakasz átépítése)- MAPI Zrt. (2012), KözOP forrásból
- Az M2 metró és a Gödöllöi HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal
megvalósíthatósági tanulmánya - Fömterv (2013-2014), a BKK megrendelésére, KözOP
forrásból
- Gödöllő vasútállomás átépitése (tartalmazza a HÉV végállomás átépitését is) - Uvaterv
(2015), a NIF Zrt. megrendelésére, engedélyezés alatt
Közgyűlési döntések:
- Közgyűlés 2137/2008.(12.18.) döntés a projekt szerepeltetéséről a Budapest Föváros
Integrált Városfejlesztési Stratégiája VII. fejezet 2. pontjában
- Közgyűlés 70/2009.(01.29.) - döntés a projekt 2020-ig való megvalósításáról

-

Közgyűlés 1364/2009.(10.12.) - döntés a támogatás-igénylési kérelem benyújtásáról
KÖZOP keretéböl projekt elökészítéséhez
Közgyűlés 96/2011.(01.31.) - támogatási kérelem benyújtása a projekt-elökészítéshez
Közgyűlés 1124-1125 /2014.(06. 30.)- Balázs Mór-terv

Ahhoz, hogy „A 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri
szárnyvonal kialakítása" című projekt engedélyezési terveinek elkészítése legkésőbb 2016 elején
megkezdődhessen, a közbeszerzési eljárást minél előbb meg kell indítani annak érdekében, hogy
a nyertes tervező kiválasztása még 2015 folyamán megtörténhessen.
Elvégzendő tervezői

feladatok:

a) A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány kiegészítése:
- a Rákoskeresztúri szárnyvonal szükséges vizsgálataival és munkarészeivel
- az előzetes kivitelezési ütemtervek felülvizsgálata, az első és további kivitelezési építési
ütemek meghatározása
b) Az új „hibrid" jármű előzetes elvi típusengedélyének megszerzése
c) Engedélyes tervek készítése
- az összes szükséges engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése
- az engedélyezési eljárás lefolytatása az engedélyek megszerzéséig
d) Tervezői költségbecslés készítése az engedélyes tervek alapján
e) A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány egységes szerkezetbe foglalása, költség-haszon
elemzés aktualizálása
f) Az első kivitelezési építési ütem kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció
összeállítása
g) Uniós szintű pályázati dokumentáció összeállítása
A közbeszerzési eljárás megindításához fedezetet kell biztosítani, ezért a finanszírozási feltételek
megteremtése érdekében „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV ősszekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés" tárgyú feladathoz tartozó döntések jelen
Közgyűlésen történő meghozatala szükséges.
A feladat műszaki és pénzügyi adatait „A 2-es metróvonal és a gődöllői HÉV összekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés" című engedélyokirat tartalmazza, mely a jelen
módosító javaslat mellékletét képezi.
A feladatra a fővárosi költségvetésben mindösszesen 2.000.000 ezer Ft kiadás tervbevétele
szükséges a 2015-2017. évi időszakra vonatkozóan. Ebből a feladat 2015. évi üteme 1.000 ezer
Ft, amely a közbeszerzési eljárási díjakra nyújt fedezetet.
A vonatkozó költségvetési rendelet módosításra a
keretében kerül sor.

Közgyűlés

jelen ülésén külön napirend

Fentieknek megfelelően az előterjesztés Határozati javaslat-sora helyébe az alábbiak lépnek,
továbbá az előterjesztés melléklete kiegészül (új 2. mellékletként) a jelen módosító indítványhoz
csatolt engedélyokirat-tervezettel:
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„Határoz ati javaslat

A

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.

támogatja „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvo
nal
kialakítása" című projekt előkészítésének megvalósítását.

2.

kötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri
szárnyvonal kialakítása - tervezés" megnevezésű feladatnak fővárosi saját forrás terhére tőriénő
megvalósítására. A feladat összköltsége 2.000.000 ezer Ft, amelyből a 2015. évi előirányz
at
1. OOO ezer Ft, 2016. évi üteme 999.000 ezer Ft, 2017. évi üteme 1.000.000 ezer Ft.
3.

a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Altalános tarialék" cím kiadási, azon belül

a tarialékok

előirányzatát

1.000 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg tervbe vesz

a „840301 Onkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a dologi
kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatán az új „2-es metróvonal és
a
gödöllői HtV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés"
feladaton
1.000 ezer Ft-ot. A feladat összköltsége 2.000.000 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 1.000 ezer
Ft,
2016. évi üteme 999.000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 786.614 ezer Ft, beruházá
si
célú előzetesen felszámított AFA 212.386 ezer Ft), 2017. évi üteme 1.000.000 ezer Ft (ebből
önkormányzati beruházások 787. 402 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított AFA
212.598 ezer Ft).
4.

jóváhagyja „A 2-es metróvonal és a gődőllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvo
nal
kialakítása - tervezés" című engedélyokiratot a 2. melléklet szerinti tarialommal és felkéri
a
Főpolgármesteri annak aláírására.
hatiiridő:
felelős:

a költségvetési rendelet módosftása hatályba lépését követő 15 nap
Tarlós István főpolgármester

5.
felkéri a Főpolgármesteri, hogy „A 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és
a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása" című projekt megvalósítása érdekében vizsgálja meg
külső források bevonásának lehetőségét.
határidő:
felelős:

2016. évi költségvetés tervezése
Tarlós István főpolgármester
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6.
felkéri a Főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása" című projekt megvalósítása érdekében gondoskodjon a
tervezői közbeszerzési eljárás megindításáról .
határidő:

a költségvetési rendelet módos/lása hatályba lépését követő 30 nap

felelős:

Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:
A 2-3. pontok elfogadásához minősített többség, míg az 1.,4.,5. és 6. pontok
e/fogadásához egyszerű többség szükséges."
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elöterjesztést a jelen módosítási javaslatomban
foglaltakkal együtt elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2015. június „ „

@
Kovács Péter
Képviselő

mellékletek:
2. Engedélyokirat
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Azonositó: 007112

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

Ágazat:

ENGEDÉLY OKIRAT
adatokat millió Ft-ban kell megadni
A feladat
megnevezése:

2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakitása - tervezés

cime:

A feladat jellege:

Budapest

Beruházás

A feladat megvalósítás a hatósági engedélyhez:

kötött

A beruházó/fel újító megnevezése:

Budapest Főváros Önkormányzata

címe:

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:

A feladat tervezett kezdési és
befejezési időpontja:

2 000,0

2015 -2017

A feladat adatai
A jóváhagyott megvalóslthatósági
tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja:

Előkészítés

Az előkészítés kezdési

időpontja:

20 J 5. június

Az előkészítés befejezési

időpontja:

2017. december

A kivitelezés kezdési

időpontja:

A kivitelezés befejezésének tervezett

időpontja:

Költségtervezés módja:

Becslés

Teljes bekerülési összege (áfával):

2 000,0

A megvalósult beruházás tulajdonosa:

Budapest Főváros Önkormányzata

kezelője:
üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség:

0,000

Műszaki jellemzői,

mennyiségi mutatói:
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti
célt megvalósít-e:

A beruházás/fe lújftás telepítési helye
ssz.

megnevezése, címe, hrsz.

Az ingatlan jelenlegi
használója/üzemeltetője

1

tulajdonosa

az ingatlanmegszerzés
módja

Azonosltó: 007112

2. oldal

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
2014
ténv

Költségek megnevezése

2016
terv

2017
terv

786,614

787,402

2015
terv

2018
terv

2019
terv

2020

terv

2021
terv

További
évek

Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)

u) előkészítési költségek (áfa nélkül)
b) építés, bontás
e) gép, jl'lrmü

d) ingatlan kármentesítésének költsége
e)

műszaki-gazdasági

tervezés

1 574,016

j) lebonyolítás
g) egyéb*

1,000•

1,000

- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
- immateriális javak vásárlása
- elsö készletbeszerzés
h) tartalék

1. feladat rátOrdításai összest":n (áfa

1,000

nélkül)*

II. általános forgalmi adó

786,614

787,402

1 575,016

212,386

212,598

424,984

III. végleges pénzeszköz-átadás

IV. feladat kljes költsége összesen
1,000
..
"'Ezen sorból 2015. ev1 dologi kiadás összesen 1,000 ezer Ft

999,000 1 000,000

2 000,000

T'
elles költsél! forrásai és éves ütemezésük
Pénzügyi források

2014
ténv

a) önkormányzati ktv.

előirányzat

2016
2015
2017
terv
terv
terv
\,OOO 999,000 1 000,000

2018
terv

2019
terv

2020
terv

202t
terv

További

Összesen

évek

2 000,000

b) beruházási hitel
e) központi ktv. források összesen
- cél- vagy clmzett támogatás
- egyéb állami támogatás
d) EU támogatás

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

J) intézményi ktv.
g) egyéb

klllső

előirányzat

forrás, mégpedig:

Források összesen
Ebből: visszaigényelhető

1,000

999,000 1 000,000

2 OOO.OOO

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
a megbfzott

A megvalósitás
főbb feladatai

a) előkészítés tényleges
idötartama
b) é!lités, bontfls
e) géo, iármü
d) ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági
tervezés
fi lebonyolítás
g) euvéb
- telepítési hely,
inllatlan megszerzés
- immateriális javak
vásárlása
- elsö készletbeszerzés

kiválasztás
ának
módja
Kb1
vonatkozó ~-a
beir<i.sával

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
2014.év

2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év

2023. év

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x xx x x

Azonosító: 007112
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A feladat szöveges indoklása
/.

A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, ajelenlegi ellátottság bemutatása.

A metró és a HÉV összekötését, valamint a HÉV vonal rekonstrukcióját és a rákoskeresztúri szárnyvonal
kiépítését a társadalmi és gazdasági folyamatok, a HÉV vonal és a HÉV járművek jelenlegi rendkívül rossz
műszaki állapota, valamint a közösségi közlekedés versenyképességének növelése iránti igény indokolja. A
projekttel a XVI. és XVII. kerületek, valamint a XIV. és X. kerületek érintett részeinek és az agglomerációs
települések kiszolgálása jelentősen javulna, a beruházással a XVI. kerület jelenlegi közúti torlódásai
számottevően csökkennének, a HÉV vonal terület-elvágó hatása nagymértékben mérséklődne, városi
kötöttpályás kiszolgálást kap a Főváros egyetlen, ilyennel nem rendelkező kerülete. A fejlesztési terület az
északkelet-budapesti közlekedési folyosóban helyezkedik el, amely Budapest második legforgalmasabb
elővárosi tengelye. Az összes napi utazás száma egy irányban körülbelül 73.000, ami a Budapesten megjelenő
teljes agglomerációs forgalom 12 százalékát teszi ki. Az érintett terület lakóinak száma jelenleg 130.000 fő.
Közülük naponta mintegy 40.000 utas számára eredményezi majd a fejlesztés az érezhető menetidő-csökkenést
és a szolgáltatási színvonal látványos emelkedését. A HÉV vonal felújítása és a járműpark korszerűsítése már
régóta indokolt, amely önmagában is jelentős beruházási költséggel bírna, ehhez képest indokolt a tényleges
összekötést és HÉV vonalfejlesztést megvalósítani.
A két vonal jelenleg az Örs vezér tere két átellenes oldalán „találkozik". A projekt célja a metró és HÉV vonal
fizikai összekötése, ezzel az átszállási kényszer megszUntetése. Az összekötéssel és a HÉV vonalfejlesztéssel a
teljes menetidő mintegy 15 perccel csökkenne.
A projekt tartalmazza 24 db hat kocsis új „hibrid" HÉV jármű beszerzését is.
A projekt a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a Balázs Mór-terv részét képezi. Megvalósíthatósági
tanulmánya KözOP forrásból készült el.
Elvégzendő

feladatok:

Elvégzendő tervezői

feladatok:

a) A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány kiegészítése:
a Rákoskeresztúri szárnyvonal szükséges vizsgálataival és munkarészeivel
az előzetes kivitelezési ütemtervek felUlvizsgálata, az első és további kivitelezési építési ütemek
meghatározása
b) Az új „hibrid" jármű előzetes elvi típusengedélyének megszerzése
c) Engedélyes tervek készítése
az összes szükséges engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése
az engedélyezési eljárás lefolytatása az engedélyek megszerzéséig
d) Tervezői költségbecslés készítése az engedélyes tervek alapján
e) A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány egységes szerkezetbe foglalása, költség-haszon elemzés
aktualizálása
f) Az első kivitelezési építési ütem kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása
g) Uniós szintű pályázati dokumentáció összeállítása

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek
1negnevezése.

Hatósági engedélyhez kötött. Vasúthatóság, építési hatóság, szakhatóságok a tervengedélyeztetéshez.
3.

A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körUlmények.
A beruházás hosszú élettartamú, a felújítás gyakorisága 10 év.

Azonosító: 007112

4. oldal

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A beruházás közmű fel új ftást, kiváltást és áthelyezést kíván.

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve
költségmegtakarítása.
A beruházás előkészítése eredményeként kalkulálható. Forgalomnövelő hatása és jegy-árbevétel növelő
hatása van.

Azonosító: 007112

5. oldal

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb
források megszerzésének lehetőségeit.
Külső források bevonása a cél, európai uniós támogatásból, a városi- és elővárosi operatív program egy
célzott forrásbevonási lehetőség.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

Dátum: 2015. június

Ellenjegyző:

főjegyző

megbízásából
Nágel Ilona
Aljegyző

Jóváhagyó nevében:

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

