FEJLESZTESI MEGÁLLAPODÁS

az Újpalotai villamosvonal megtervezése
2. sz. Módosítása
(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészröl
Budapest Fövár.os Önkormányzata
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11„ KSH statisztikai számjel: 157356368411-321-01, adószám: 15735636-2-41;. törzskönyvi a.zonosító szám: 735.638; ÁHTI
azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István
főpolgármester, a továbbiakban: „Főváros",
másrészről

a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1075 Budapest, Rumba.ch Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44,
bankszámla száma: 12001008-01453621-00300001) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK"

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: „Felek" kül.ön-külön a „Fél") között
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

Elözmények

Felek rögzítik, hogy 2015. május 21. napján az „Újpalotai villamosvonal
megtervezése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás"
vagy „FM") kötöttek, amely Megállapodás összesen egy alkalommal, 2015. augusztus
13. napján (1. sz. Módosltás) módosításra került.

2.

A Megállapodás Jelen 2. sz. Módosításának. indokai

Budapest Föváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló
6/2016. (Ill. 03.) Föv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat
pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező
módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési
összhangot.
A műszaki tartalom csökkenése miatt változik a feladat összköltsége, amely szintén
érinti a Megállapodásban rögzitett pénzügyi ütemezést.
A Főváros részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, ezt a
változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges.
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Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3.

A Megállapodás 2. sz. Módositása

3.1. A Megállapodás 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK pontjának második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi
Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó 783 200 OOO Ft összköltség
BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint
-

48 950 OOO Ft

2015. évre nettó
2016. évre nettó

734 2.50 OOO Ft

3.2. A Megállapodás 3.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
0

„3.2 A jelen Megállapodásban foglalt Feladat részletezése
A Feladat keretében megtervezésre kerül a Rákóczi úti tengelyén a belváros és
Újpalota közötti Újpalotai villamosvonal.
A Feladat azon fejlesztést készíti elő, mely révén a Thököly úti villamos
újjáépítésére, a Keleti pu„ metró és belvárosi kapcsolat kiépítésére, a
villamosközlekedésnek a Csömöri út-Drégelyvár utca-Nyírpalota út vonalán
történő biztisítására 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 megkötésre kerülő Vállakozási Szerződés
szerint:
a) Előzménytervek felülvizsgálata
b) Településrendezési eszközök módosításához szükséges alátámasztó és
jóváhagyandó munakrészek
c) Engedélyezési terv - bírálati terv
d) Engedélyezési tervek elkészítése
e) Településrendezési eszközök módosítása
f) Vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése
g) Közmü és egyéb jogerős engedélyek beszerzés.e
h) Kiviteli terv elkészítése
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A Feladat megvalósitására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket
a jelen Megállpodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi
leírás)."

3.3.

A Megállapodás 4.1. szükséges Források pontjának

első

és második

bekezdése az alábbiak szeint módosul:
azaz
783 200 OOO Ft,
nettó
költségkerete
Feladat
A
hétszáznyolcvanhárommillió-kétszázezer Ft, amely az alábbi ütemezés szerint
várható:

-

48 950 OOO Ft
734 250 OOO Ft

2015. évre nettó
2016. évre nettó

Felek kijelentik, hogy a megvalósítani klVánt feladatokra tervezett
forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.

3.4. A Megállapodás 12. pontjában a Fővárosi Önkotmányzat részéről megjelölt
kapcsolattartóra vonatkozó első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Király Péter, főosztályvezető
Főpolgármesteri
Főváros
Budapest
Főosztály
Projektmenedzsment
tel.: +36 1 327 1210
fax.: +36 1 327 1850
e-mail: KiralvP@budapest.hu"

Hivatal,

Beruházási

és

4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba
azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
5. Jelen 2. sz. Módositás mellékletét képező Engedélyokiraz a Megállapodás 1.
sz. hivatkozott melléklete helyébe lép.
A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban
készült. A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláirták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti
példány illeti meg.
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Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat
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1. oldal

Azonosltó: 007111

Ágazat: Közlekedési feladatok

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
SG-6 /2016 (VI. 8) Föv. Kgy. h.

ENGEDJiLYOKIRAT
! .számú módosftb

adatokat mFt·ban kell lnegadni

A feladat megnevezése:
címe:

Újpalotai villamosvonal megtervezése
Budapest XV. kerület

címe:

A feladat teljes költsége:

Beruházás

Kfüött

A feladat megvalósftása hatósági engedélyhez:

A beruházó/felújftó megnevezése:

A féllldatjeUege;

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
2015-2016

A feladat tervezett.kezdési és
befejezési időpontja:

783,200

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósfthátósági
tanulmányterv engedély sz;\ma és kelte:
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
MegvalósitáSának módja:
Az előkészítés kezdési időpontja:

Az elökészités befejezési időpontja:
A kívitelezés kezdési időpontja:
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
Költségtervezés módja:
Teljes bekerülési.összege (áfával):
A megvalósult beruházás tulajdonosa:
uzemeltetöje:
Tervezett éves fenntartási költség:
Müszakijéllemz&i, mennyiségi mutatói:
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti
célt megvalóslt-e.:

ssz. megnevezése, cfme1 hrsz.
1.

Nincs
Nincs

Összetett (új építés és rekonstrukció)
2015 ..év 05. hónap
2016. év 12.Mnap
. év . .hónap
. év . hónap
Becslés
783,200
BKK Zrt„ a Feladat teljesltéseként beszerzett
tervdokumentációra irányulóan
0,000
engeMlyes tervdokumentáció, kiviteli
tervdokumentáció
Nem

A beruházás/Celújitás lelepitési helye
Az ingatlan jelenlegi
használója/Uzemeltetöje tulajdonosa

.

az ingatlanmegszerzés módja

2. oldal

Azonosltó: 007111
A feladat tervezett költségei és éves Utemezésuk
Köl!sCgek megnevezése

2018
terv

2019

2020

2021

2022

További

terv

terv

terv

terv

évek

Osszesen

2015
ténv

2016

48,95

734,25(

783,20

48,95!

734.251

783,20

48,95(

734,25(

783,20!

'terv

201.7
terv

Feladat ráfordításai (ó.fn nélkül)
a) clökészitési kőltségCk (áfa nélkO.I)

b) ép ítés, bontás
e) gép, jármű
d) ingatlw1 kánnentesítésének·költsége
e) müszaki-~daság'i tervezés
j) lebonyolltés
g) egyéb
- hitelka1nat
- telepítési hely, ingatl.anmegszerzés
- immateriális javak vásárlása

- elsö készletbeszerzés
h) tartalék

1. feladat ráfordításai összesen (áfa
nélkO~

11, általános forgalmi adó
Ill. végleges pCnzeszköz..átadás
1V. feladat tcljes költsége összesen

Teljes költség forrásai és éves Utemezésük
Pénzügyi források

2015
ténv

2016
terv

a)·önkonnányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
e) központi ktv. fOrrások.összesen
• cél- vagy dmzett tálnogat!s
- egyéb .auami témogatás
d) EU támogatás
e) felhalmozási célú átvett pénzesiköz
j) intézményi ktv, elöírányzat
g) egyéb küls~ forrás, mégpedig:
Források összesen
Ebböl: visszaigéilyelhetö áfa

48,93

734,25

48,95

734,25

2017
terv

2018
terv

2019
terv

2020
terv

2021
terv

2022 További
évek
terv

ösm.-sen
783,20

783,20

A feladat végrehajt ásának vonalas tltemterve:
a megblzott

A megvalósltás
föbb feladatai

kiválasztás
ának
mM•a
Kbt
vonatkozó §·a

bekádval

A feladat végrehájtáSílnak évén kén ti ütemezése
2015. év 2016. év 2017. év 20t8.év 2019.év 2020, év 2021. 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

a) elökészités tényleges
idl~tartama

bl énftés bontás
C) ~ép, jánn{í
d) imzatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági

tervezes
fi lebon\lf\UtAs
: g) cvvcb

- telepltési hely,
ineatlan mce:szerzés
- immateriális javak
vtsárlása

- első készletbeszerzés
- beüzemelés
tnróbaozem)

2022. év

x x ' x x x x·

2023. éV 2024. év
t 2

3 4 12 3 4

Azonosltó: 007111

3. oldal

A feladat sr.öveges indoklása
i ellátottság bemutatása.
A megvalósftásrajavasolt feladatszOkségességének in<loko.lása, a jelenleg
ési koncepciója Megvalóslthatósági
"A Fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejleszt
vett fóvárosi villamoshálózati
számba
nnyi
tanulmány" cúnü projekt elsö ütemeként elkészült, valame
alapján a hálózati szintű
ez
majd
e,
ányterv
tanulm
fejlesztés előzetes megvalósíthatósági
megvalósítható elem szerepel. A
megvalósíthatósági tanulmány. Ebben az újpalotai villamos, mint
iktatószámú levelében hagyta
munkát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PVF/11137-1412014-NFM
jóvá 2014. szeptember 25-én.

1.

a irányµ!, amelynek tartalma és
A Feladat az Újpalotai villamosvonal fejlesztése (projekt) megvalósításár
rendeltetése az alábbi:
igény a belváros felé. Ezt az igényt
A Bosnyák tér és Újpalota sűrűn lakott térsége felől nagy az utaiási
kiszolgálni, ezért indokolt egy
a 7-es buszcsalád jelenleg csak alacsony szolgáltatási színvonalon képes
kapcsolat kiépítése, amely
új, nagy kapacitású, magas szolgáltatási szlnvonalú kötöttpályás
alatt történő vonalvezetés
felszln
A
dését.
nagymértékben javítaná a X!V. és XV. kerületek közleke
történő továbbvezetése
táig
Újpalo
és
térig
k
Bosnyá
magas kivitelezési költsége miatt a M4 metró
szükségessé válik egy
n
azonba
miatt
igények
létező
A
vőben.
várhatóan nem valósul meg a közeljö
tengelyén a belváros
úti
i
a Rákócz
olcsóbban megvalósítható i'elszlni kötöttpályás kapcsolat kiépltése
és Újpalota között.
ési. szabályozási környezet
A tervezési munka eredményeként a szükséges télepülésrendez
tervdokumentációi.
megteremtésével együtt elkészülnek a fejlesztés erigedélyezési és kiviteli
A projekt keretében tervezett fejlesztések:
si kapcsolattal,
- Thököly úti villamos iUjáép!tése Keleti pályaudvar, metró és belváro
ta út vonalán,
yírpalo
utca-N
elyvár
út-Drég
ri
Csömö
a
emtése
- villamosközlekedés megter
- a Mexikói úti villamos vonal reaktiválása,
- akadálymentes villamosmegállók létesítése,
villamosokkal, ezzel csökkentve a
• a kapcsolódó buszhálózat átszervezése, az autóbuszok kiváltás.a
légszennyezést.
d tartalom változása - a részletes
Az engedélyokirat l. számű módosltá& szükségességét a mílszal
tésének elmaradása -, valamint a
megvalósíthatósági tanulmány és a tenderdokumentáció elkészl
indokolja.
ása
mérföldkövek pénzügyi kiegyenlftésének 2016-ra való áthúzód

2.

es hatósági engedélyek
Hatósi\gi engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükség
megnevezése.
az erröl szóló nyilatkozat.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújitás esetében
Nem.releváns

isága, égyéb fontos körülmények.
A mcgvalósltásrajavasolt feladat várllató élettartama, felújítási gyakor
Nem releváns
zmű, alapút helyzetét, várható hatását a
4. A megvalósltásra javasolt feladat jellegétől függően az alapkö
ére.
környezet állapotára és.az infrastruktúra terhelés
Nem releváns
tetésének bec.sült éves többletköltsége, illetve
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény m.üköd
költségmegtakaritása.
Nem releváns

3.

6.

7.

ti lehetöségeket, kOlsö és egyéb
A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pály{lza
források megszerzésének lehetőségeit.
valósul meg.
Az Újpalotai villamosvonal megtervezése önkormányzati forrásból
fehíjítást befolyásolhatják.
Mindazon egyéb tényeket, körlllményeke~ amelyek a beruhllzást vagy
készOL
Kockázatelemzés: Jelen tervezési munka során

4. oldal

Azonosltó: 007111

8.

ése.
ny szerinti feladatra vonatkozó részletez
A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvé
Nem releváns
ny alapján történik.
a a mindcnkorhatályös közbeszerzési törvé
Az elvég?-endil feladatok vállalkozásba adás
sége elökészltésénck,
ményei beruházási és felújltási tevékeny
Budapest Főváros Önkormányzata és intéz
.
Föv. Kgy rendelet, valamint a
éről szóló 50/1.998. (X, 30.)
jóváhagyásának, megvalósliásának rendj
ján a Fejlesztési Megállapodás
között megkötött Keretmegállapodás alap
Fővárosi Önkormányzat és a BKK
ad.
t
azás
elvégzésére is felhatalm
és az engedélyokirat a kivitelezési feladatok
délyokirat, amelyet a
aláírásával hatályát veszti az eredeti enge
Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat
jóvá.
5. (VI. 23.) számú határozatával hagyott
Fővárosi Közgyűlés a 875a/201

Egyéb rendelkezések:

Dátum: Budapest, .Lóló'. a6'. }S-.
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