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Azonosító: 007111

Ágazat: Közlekedé si feladatok

Okmány jóváhagyás ának száma és kelte:
Tervezet

ENGED ÉLYOK IRAT
2. számú n16dosítás
adatokat tnFt-ban kcll tnegadni

A feladat jellege:

Újpalotai villamosvo nal megtervezé se

A feladat megnevezé se:

Beruházás

Budapest XV. kerület

címe:

Kötött

A feladat megvalósít ása hatósági engedélyhe z:

A beruházó/f elújító megnevezé se:

címe:

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

A feladat tervezett kezdési és
befejezési időpontja:

408,635

A feladat teljes költsége:

2015-2017

A feladat adatai

A jóváhagyot t megvalósít hatósági
tanulmányt erv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyot t célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósít ásának módja:

Összetett (új építés és rekonstrukc ió)

kezdési

időpontja:

2015.év 05.hónap

befejezési

időpontja:

2017.év 06.hónap

A kivitelezés kezdési

időpontja:

. év

. hónap

A kivitelezés befejezésén ek tervezett

időpontja:

. év

. hónap

Az
Az

előkészítés

előkészítés

Költségterv ezés módja:
Teljes bekerülési összege (áfával):
A megvalósu lt beruházás tulajdonosa :

Becslés
408,635
BKK Zrt., a Feladat teljesítések ént beszerzett
tervdokum entációra irányulóan

üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség:
Műszaki jellemzői,

mennyiség i mutatói:

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti

0,000
- előzrnénytervek felülvizsgá lata
- engedélyez ési terv - bírálati terv
- engedélyez ési tervek elkészítése
- egyes csomópont i beavatkozá sok esetén
engedélyez tetés és kiviteli terv készítése
Nem

célt megvalósít -e:
A beruházás/ felújítás telepítési helye

ssz.

megnevezé se, címe, hrsz.

Az ingatlan jelenlegi
használója/üzemeltetője

1.

1tulajdonosa
1

az ingatlanmegszerzés módja

! .

á-
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
2018
terv

2019
terv

2020
terv

2021
terv

2023 További
évek
terv

2022
terv

Összesen

tény

2017
terv

48.951

359,685

408,63'

48,95(

359,685

408,635

48,95t

359,685

408.63

2016

Költségek megnevezése
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
előkészítési költségek (áfa néll..iil)
b) építés, bontás
e) gép, jám1ü

a)

d) ingatlan kánncntesítésének költsége

e)

műszaki-gazdasági

tc1vezés

j) lebonyolüás

g) egyéb
- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés

- in1111atcriális javak vásárlása
- első készletbeszerzés
h} tartalék
l. feladat ráfordításai összesen (áfa
nélkül)

II. általános forgalmi adó
III. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
2019
terv

2020
terv

2021
terv

2022
terv

2023

További

terv

évek

Összesen

Pénzügyi foncísok

2016
ténv

2017
terv

a) önkonnányzati ktv. előirányzat

48,95(

359,685

408.635

48.95(

359.685

408.635

2018
terv

b) beruházási hitel
e) központi ktv. források összesen

- cél- vagy chnzett tá111oga{ás
- egyéb álla1ni tá1nogatás
d) EU támogatás
e) felhahnozási célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Foll"ások összesen
Ebböl: visszaigényelhető áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
a megbí7.ott

A megvalósítás
főbb feladatai

kiválasztás
ának
módia
Kbt

vonatkozó §-a
beírásával

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év
t 2 3 4 t 2 3 4

a) előkészítés tényleges
időtartama

b) éoítés, bontás
e) gép, jármű
d) ingatlan kármcnt.
e) műszaki-gazdasági
tervezés
t) lebonvolítás
g) eavéb
- telepítési hely,
ingatlan megszerzés
- immateriális javak
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüze1nelés
(nróbaüze1n)

x x x x x x

t 2 3 4 t 2 3 4 l

2 3 4 l

2 3 4 l

2 3

4

l

2 3 4 l 2 3 4 l 2 3

4
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A feladat szöveges indoklása

1.

A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
"A Fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági
tanulmány" című projekt első ütemeként elkészült, valamennyi számba vett fóvárosi villamoshálózati
fejlesztés előzetes megvalósíthatósági tanulmányterve, majd ez alapján a hálózati szintű
A
megvalósíthatósági tanulmány. Ebben az újpalotai villamos, 1nint megvalósítható elem szerepel.
hagyta
levelében
ú
munkát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PVF/11137-14/2014-NFM iktatószám
jóvá 2014. szeptember 25-én.
A Feladat az Újpalotai villamosvonal fejlesztése (projekt) megvalósítására irányul, amelynek tartalma és
rendeltetése az alábbi:
A Bosnyák tér és Újpalota sűrűn lakott térsége felől nagy az utazási igény a belváros felé. Ezt az igényt
a 7-es buszcsalád jelenleg csak alacsony szolgáltatási színvonalon képes kiszolgálni, ezért indokolt egy
új, nagy kapacitású, magas szolgáltatási színvonalú kötöttpályás kapcsolat kiépítése, amely
nagymértékben javítaná a XIV. és XV. kerületek közlekedését. A felszín alatt történő vonalvezetés
magas kivitelezési költsége miatt a M4 metró Bosnyák térig és Újpalotáig történő továbbvezetése

egy
várhatóan nem valósul meg a közeljövőben. A létező igények miatt azonban szükségess é válik

olcsóbban megvalósítható felszíni kötöttpályás kapcsolat kiépítése a Rákóczi úti tengelyén a belváros
és Újpalota között.

az
A tervezési munka eredményeként a fejlesztés engedélyez ési tervdokumentációja kerül leszállításra

engedélyokirat 2. számú módosítása alapján, továbbá az alábbi részfeladatok elvégzése is megtörténik
a Thököly úti tengely néhány csomópontjának a villamosvonal megvalósításától független lokális
rendezhetősége érdekében:
- 72-es troli Zugló vasútállomás végállomásának áthelyezése
- Zugló vasútállomás mh. és környéke villamos nélkül
- Róna utcai csomópont villamos nélkül

- Bosnyák tér átépítési terve Thököly úti villamos nélkül
- Mexikói úti villamospálya
- Sárfű utca és Vásárcsarnok villamosmegállók akadálymentesítése
A fenti tervezési feladatok közül az első négy a Thököly úti tengely három lokális csomópontjának
villamos nélküli rendezéséhez kapcsolódik, a csomópont jobb működése és az utasok magasabb
színvonalú kiszolgálása érdekében. A Mexikói úti villamospálya a Thököly úti villamosrendszer
integráns része, továbbá maga a kiágazás Zugló vasútállomásnál eleve megtervezésre került, ezért a
terv teljességéhez nélkülözhetetlen a Mexikói úti mellékirány terveinek elkészítése is. Az utolsó feladat
a 69-es villamos meglévő újpalotai szakaszának akadálymentesítését célozza.
A fent felsorolt tervezési munkákon túl a Thököly út-Csömöri úti tengelyen, valamint a Mexikói úton
csak az engedélyezési tervek készülnek el a jelentős készültségi állapot miatt, azonban ezen tervek
engedélyezése és kiviteli terv készítése nem történik meg.

Az engedélyokirat 1. számú módosítás szükségességét a

műszaki

tartalom változása - a részletes

a
n1egvalósíthatósági tanulmány és a tenderdokumentáció elkészítésének elmaradása -, valamint

mérföldkövek pénzügyi kiegyenlítésének 2016-ra való áthúzódása indokolta.

Az engedélyokirat 2. számú módosítás szükségességét a kapcsolódó Vállalkozási Szerződés műszaki
tartalmának csökkenése indokolja. A felszabaduló forrás terhére a „2-es villamosvonal
a
rekonstrukciójának tervezése" feladat indítása javasolt 193 OOO ezer Ft összköltséggel, valamint
fennmaradó 181 565 ezer Ft a tervezési ágazati keretre kerül átcsoportosításra.

A 2014-2020 közötti időszaki európai uniós fejlesztéseiről szóló 1199/2015. (lll. 31.) Korm. határozat 2.
számú, Városi és elővárosi közlekedési projektlista című melléklete alapján a Kelet-Újpalota
villamosvonal kiépítése a 2015. január !. után indítani tervezett projektek listáján szerepelt. A
hivatkozott kormánydöntés alapján 2015. május 21-én kötötte meg az "Újpalotai villamosvonal
megtervezése" című Fejlesztési Megállapodást, Budapest Főváros Önkonnány zata és a BKK Zrt, a
415/2015. (IV. 29.) számú Főv. Kgy. határozat alapján, azonban az Astoria-Újpalota villamosvonal
megvalósítása a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési
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Operatív Program feladatlistájából a 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozattal törlésre került, a
hivatkozott Kormányhatározat az összeg egy részét az M3-as metróvonal infrastruktúra felújítására
csoportosította át, így a folyamatban lévő tervezési 1nunka lezárása és pénzügyi rendezése szükséges.

A pénzügyi teljesítés a műszaki tartalomváltozás miatt 2016-ban nem valósul meg teljes körűen, annak
2017. évre történő áttervezése is szükséges.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek
n1egnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Nem releváns

3.

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

alapút helyzetét, várható hatását a

működtetésének

becsült éves többletköltsége, illetve

4.

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

5.

A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény
költségmegtakarítása.
Nem releváns

külső

és egyéb

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket,
források megszerzésének lehetőségeit.
Az Újpalotai villamosvonal megtervezése önkormányzati forrásból valósul meg.

7.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeke~ 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

Egyéb rendelkezé sek:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének,
a
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint
ás
Megállapod
Fejlesztési
a
alapján
llapodás
Keretmegá
Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött
és az engedélyokirat a kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.
,
Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat 1. sz. módosítása
amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 968/2016. (VI. 8.) számú határozatával hagyott jóvá.
Dátum:
Ellenjegyző:

föjegyző

megbízásából

Nágel Ilona
aljegyző

Jóváhagyó nevében:

Tarlós István föpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs

Városfejlesztési
föpolgármester-helyettes

