FEJLESZTÉSI MEGÁLLAP ODÁS
az Újpalotai villamosvonal megtervezése
3. sz. Módosítása

(a továbbiakban: 3. sz. Módosltás), amely létrejött egyrészröl
Budapest Főváros Önkormányzata
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01,
adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; AHTI azonosító: 745192; bankszámla
száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: „Főváros",

másrészröl a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám:
01453621-00300001) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán

Működő Részvénytársaság

utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840,
17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK"

(a Föváros és a BKK a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön a „Fél") között az alullrott helyen
és időben az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények

Felek rögzltik, hogy 2015. május 21. napján az „Újpalotai villamosvonal megtervezé se" tárgyú
Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás" vagy „FM") kötöttek, amely
Megállapodás összesen két alkalommal, 2015. augusztus 13. napján (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás)
és 2016. június 17. napján (a továbbiakban: 2. sz. Módosltás) módosításra került.

2.

A Megállapod ás jelen 3. sz. Módosltásának indokai

Az Astoria-Újpalota villamosvonal megvalósítása a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszak
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatlv Program feladatlistájából az 1247/2016. (V. 18.) Korm.
határozattal törlésre került, a hivatkozott Kormányhatározat az összeg egy részét az M3-as metróvonal
infrastruktúra felújítására csoportosította át, erre tekintettel a Megállapodás szerinti Feladat műszaki és
pénzügyi tartalmának felülvizsgálata szükséges.
Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3.

A Megállapodás 3. sz. Módosítása

3.1.

A Megállapodás 3. pontjának - A FELADATT AL KAPCSOLA TOS ÁLTALÁNO S
RENDELKE ZÉSEK - második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat
költségvetésében biztosított nettó 408 634 788 Ft összköltség BKK részére történő
rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint
48 950 OOO Ft
2015. évre nettó
0 Ft
nettó
2016. évre
Ft"
788
684
359
2017. évre nettó
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3.2.

A Megállapodás 3.2. pontja - A jelen Megállapodásban foglalt Feladat részletezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Feladat keretében megtervezésre kerül a Rákóczi úti tengelyén a belváros és Újpalota közötti
Újpalotai villamosvonal
A Feladat azon fejlesztést készíti elö, mely révén a Thököly úti villamos újjáépítésére, a Keleti
pu., metró és belvárosi kapcsolat kiépltésére, a villamosközlekedésnek a Csömöri út-Drégelyvár
utca-Nyírpalota út vonalán történő biztosítására kerül sor, és megtörténik a Mexikói úti villamos
vonal reaktiválása. Az Újpalotai villamos vonalán akadálymentes villamosmegállók létesülnek. A
villamosvonal üzembe helyezésével a kapcsolódó buszhálózat átszervezése, az autóbuszok
kiváltása is szükségessé válik.

Az Újpalotai villamosvonal megtervezését, mint Feladatot a BKK az alábbi ütemezés szerint
köteles ellátni:
a.) Elözménytervek felülvizsgálata
b.) Engedélyezési terv - bírálati terv
c.) Engedélyezési tervek elkészítése
d.) Egyes csomóponti beavatkozások esetén engedélyeztetés és kiviteli tervek készítése.
A Feladat megvalósltására előlrt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen
Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képezö Engedélyokirat részletesen tartalmazza."

3.3.

A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósitásának kezdési és befejezési
- helyébe az alábbi rendelkezés lép:

időpontja

„Kezdési időpont: 2015. május 1.
Tervezett befejezési idöpont: 2017. június 30.
BKK-Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett idöpontja: 2017. augusztus 31."

3.4.

A Megállapodás 3.5. pontja - a Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések törlésre kerül, egyidejűleg a Megállapodás 3.6. pontjának - a Feladat eszközeinek
tulajdonjoga, aktiválása - számozása 3.5 pontra módosul,

3.5.

A Megállapodás 4.1. pontjának - Szükséges források rendelkezés lép:

első

bekezdése helyébe az alábbi

négyszáznyolcmillióazaz
408 634 788 Ft,
nettó
költségkerete
Feladat
„A
hatszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvannyolc forint, amely az alábbi ütemezés szerint várható:
48 950 OOO Ft
2015. évre nettó
0 Ft
2016. évre nettó
359 684 788 Ft"
2017. évre nettó

3.6.

A Megállapodás 4.5.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótöke ÁFA összegét a BKK
a Főváros költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszlrozásra" clmkódon megtervezett
keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú
alszámlájáról hlvhalja le."

3.7.

A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 3. számú
Módositás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép.
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4. A jelen 3. sz. Módosltás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a
megállapodás-módosltást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás
időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. sz. Módosltással nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 3. sz. Módosltás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 3. sz.
Módositást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát
megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag alálrták, és abból a
Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet Engedélyokirat 2. sz. módosítása (azonos/tó: 007111)
Budapest, 2017 ......................... .......... .

Budapest, 2017.

Tarlós István
főpolgármester megblzásából
dr. Szeneczey Balázs

„ .......................... ..... .

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros önkormányzata

Láttam:

főjegyző

megblzásából

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző
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