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1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT
adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:

2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése

A feladat jellege:

Budapest V_ és JX_ keriilet

címe:

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
A beruházó/felújító megnevezése:
címe:
A feladat teljes költsége:

Beruházás

Kötött

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

193,000

A feladat tervezett kezdési és
befejezési időpontja:

2017-2018

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

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja:

Az előkészítés kezdési időpontja:
Az

előkészítés

befejezési

időpontja:

Rekonstrukció
2017.év 04.hónap
2018.év 04.hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:

, év

, hónap

időpontja:

. év

. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett

Költségtervezés módja:
Teljes bekerülési összege (áfával):
A megvalósult beruházás tulajdonosa:

Becslés
193,000
BKK Zrt., a Feladat teljesítéseként beszerzett
tervdokumentációra irányulóan

üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség:
Műszaki jellemzői,

mennyiségi mutatói:

A feladat az 1998, évi XXVL törvény szerinti
célt megvalósít-e:

0,000
- végleges engedélyezési tervek
- létesítési engedélyek megszerzése és kiviteli
tervek
- részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint
költség-haszon elemzés
- kivitelezési tenderdokumentáció
Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye
ssz.
L

megnevezése, címe, hrsz.

Az ingatlan jelenlegi
tulajdonosa
használója/Uzemeltetője

az ingatlanmegszerzés módja

•.

'

.; '

~
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
Költségek megneve-L:ése

2016
tény

2019
terv

2020

2017
tcrv

2018
tecv

57,90(

135,10(

193,0Q(

57,90(

135,100

193,00

57,90(

135,100

193,00C

Feladat ráfordításai (át3 nélkül)

'""'

2021
terv

2022
terv

2023
tecv

További
évek

Összesen

a) elökészltési költségek (áfa nélkül)

b) építés, bontás

e) gép,jármü
d) ingatlan kármentesítésének költsége
e) műszaki-gazdasági terve-i:és
j) lebonyolítás
g) egyéb
- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés

- immateriális javak vásárlása
- első készletbeszerzés
h) tartalék
1. feladat ráfordításai összesen (áfa
nélkül)
II. általános forgalmi adó
Ill. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
Pénzügyi források

2016
ténv

a) önkormányzati ktv. előirányzat

2019
terv

2020
terv

2023 További
évek
terv

Összesen

2017
tecv

2018
terv

57,90

135,100

193,00(

57,90

135,100

193,00(

2021
terv

2022
terv

b) beruházási hitel
e) központi ktv. források összesen

- cél- vagy címzett támogatás
- egyéb állami támogatás
d) EU támogatás
e) felhalmoz.ási célú átvett pénzeszköz

j) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb

kOlső

forrás, mégpedig:

Források összesen
Ebből; visszaigényelhető

áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósitás
főbb feladatai

a megbízott
kiválasztás
ának

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

módi a
Kbt

vonatkozó §-a 2016.év 2017. év 2018. év 2019.év 2020.év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év
beírásával
1 2 3 4 1 2 3 4 t 2 3 4 ( 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ( 2 3 4 ( 2 3 4 1 2 3 4
a)

előkészítés

tényleges

időtartama

b) énítés, bontás
e) 2éo, iánnil
d) ingatlan kánnent.
e) müszaki-gazdasági
tervezés
t) lebonyolítás
g) eu"éb

- telepltési hely,
ingatlan m,...,szerzés
- immateriális javak
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüzemelés
(oróbaüzem)

x x x x x
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A feladat szöveges indoklása

/.

A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a BKK Zrt. tervezteti a Széchenyi Lánchíd és a
Várhegyi alagút felújítási munkálatait. A rekonstrukciós munkákra a Nemzeti Közlekedési Hatóság
2016. március 8-i dátummal megadta az építési engedélyt. A budai hídfő mögött található villamos
aluljáró 2015-2016 folyamán a budai fonódó villamoshálózathoz kapcsolódóan megújult.
A pesti hídfő mögött található közúti és villamos aluljáróra a BKK Zrt. az uniós KÖZOP-5.5.0-09-112013-0001 számú, "A 2-es villamosvonal komplex felújításának előkészítése" tárgyú Támogatási
Szerződés keretein belül tanulmánytervet készíttetett, ami alapján a jelenlegi aluljáró megtartása nem
gazdaságos a szerkezet rossz állapota miatt. A koros (közel 75 éves) bauxitbeton aluljárórendszer
jelenlegi szerkezetének megtartása nem lehetséges a szerkezet statikai elöregedése miatt, ezért a
hosszú távú, gazdaságosabb és árvízvédelmi szempontból a jelenleginél nagyobb biztonságot nyújtó
szerkezet kialakítása a fentiekben részletezett problémákkal terhelt műtárgy teljes elbontásával és
teljesen új aluljárórendszer építésével valósítható meg. A tervezési szerződés műszaki diszpozíciója
összhangban van a Főváros rakpartfejlesztési koncepciójával, aminek a 2-es villamos szerves részét
képezi. A Lánchíd alatti aluljárórendszeren és a Viadukton kívüli szakaszokra a Támogatási
Szerződés keretein belül elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, azonban a kivitelezés csak a
teljes vonalra érvényes engedélyezési és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg.
A pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehet csak
elvégezni, ez mintegy másfél évet vesz igénybe. Ugyanakkor a Várhegyi Alagút és a Lánchíd
felújítása idején a Lánchíd-Alagút útvonal szintén teljes lezárásra kerül. Az aluljárórendszer felújítását
ezért organizációs szempontból célszerű összehangolni a Lánchíd felújításával. A pesti hídfő alatti
aluljáró újjáépítésének fedezte a fővárosi költségvetésben az évközi indítású beruházások között
tervezett „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója kivitelezés" feladaton rendelkezésre áll.
A feladat részét képezi az Eötvös tér-Petőfi tér közötti pesti Viadukt felújításának terveztetése, továbbá
a Haller utca - Soroksári út csomópontban egy új deltavágány létesítésének tervezése.
A Lánchíd pesti hídfője alatti aluljáró és a pesti Viadukt átépítésének, valamint a Haller utcai
deltavágány kiépítésének a BKK Zrt. feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le . A nyertes Tervező
a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. lett, nettó 193.000 ezer Ft-os ajánlattal, azonban a szerződés
fedezet hiányában eddig nem lépett hatályba.
A 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése feladat elvégzésére új Fejlesztési Megállapodás
megkötése szűkséges, nettó 193.000 ezer Ft-os összeggel, amelynek fedezetét az Újpalotai
villamosvonal megtervezése Fejlesztési Megállapodás módosítása során felszabaduló nettó 193.000
ezer Ft-os összeg biztosítja.
A tervezési szerződés hatályba lépését követően a BKK Zrt. gondoskodik a Lánchíd pesti
aluljárórendszer terveinek mielőbbi elkészítéséről annak érdekében, hogy az aluljárórendszer
felújítása a Lánchíd felújításával egyidőben kivitelezhető legyen.
Továbbá, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a
PIB részére:
• Viadukt átalakítására vonatkozó javaslatát, különös tekintettel a Vigadó téri megállóhely
kialakítására, illetve a lépcsőkarok elhelyezésére,
• a Haller utcai deltavágány kialakítására,
• a Március 15. téren a villamosperonok elhelyezésére vonatkozó javaslatát.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek
megnevezése.

A feladat hatósági engedélyekhez kötött. A szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a BKK
feladata.
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3.

A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Nem releváns

4.

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
Nem releváns

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény
költségmegtakaritása.
Nem releváns

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket,
források megszerzésének lehetőségeit.
A 2-es villamos rekonstrukciójának tervezése önkormányzati forrásból valósul meg.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Kockázatelemzés jelen tervezési munka során készül.

8.

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

alapközmű,

alapút helyzetét, várható hatását a

működtetésének

becsült éves többletköltsége, illetve

külső

és egyéb

Egyéb rendelkezések:
Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján
történik.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a
Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Fejlesztési
Megállapodás és az engedélyokirat a kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.

Dátum:
Ellenjegyző:

főjegyző

megbízásából

Nágel Ilona
aljegyző

Jóváhagyó nevében:

Tarlós István főpolgármester megbízásából

dr. Szeneczey Balázs
Városfejlesztési
főpolgármester-helyettes

