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Azonosító: 007537

Ágazat: Közlekedési feladatok

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT
1.sz. módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:

címe:

Beruházás

Budapest

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

A feladat jellege:

Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés
a Dunaparton

Kötött

Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat tervezett kezdési és
befejezési időpontja:

50,977

2017-2020

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

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja:

Összetett (új építés és rekonstrukció)

Az előkészítés kezdési időpontja:

. év

. hónap

Az előkészítés befejezési időpontja:

. év

. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:

2017. év 06. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:

2020. év 10. hónap

Költségtervezés módja:

Teljes bekerülési összege (áfával):

A megvalósult beruházás tulajdonosa:
üzemeltetője:

Tervezett éves fenntartási költség:
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

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

Becslés
50,977
Budapest Főváros Önkormányzata

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
0,000
1 db Lakossági mobilitási labor, 3 db mobilitási
jellegű
ideiglenes
pilot
beavatkozás
megvalósítása a budai Duna parton,
közlekedési csomópontban (Műegyetem és
Batthyány tér közötti szakaszon)
Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye
ssz.
1.

megnevezése, címe, hrsz.

Az ingatlan jelenlegi
használój a/üzemeltetőj e tulajdonosa

az ingatlan
megszerzés módja
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
2018
tény

Költségek megnevezése

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
b) építés, bontás
c) gép, jármű
d) ingatlan kármentesítésének költsége
e) műszaki-gazdasági tervezés
f lebonyolítás
g) egyéb*
- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
- immateriális javak vásárlása
- első készletbeszerzés
- projektmenedzsment
h) tartalék
I. feladat ráfordításai összesen (áfa
nélkül)
II. általános forgalmi adó
III. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen

2020
terv

2019
terv

2021
terv

2022
terv

2023
terv

2024
terv

2025
terv

További
évek

Összesen

1,849

3,065

4,914

12,244

21,502

37,337

0,936

0,936

8,307

0,116

8,423

3,591

14,093

24,567

42,251

0,314

1,063

7,349

8,726

3,905

15,156

31,916

50,977

3,591

*ebből dologi nettó 12 244 ezer Ft

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
Pénzügyi források

a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi ktv. források összesen
- cél- vagy címzett támogatás
- egyéb állami támogatás
d) EU támogatás
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
f intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
Ebből: visszaigényelhető áfa

2018
tény

2019
terv

2020
terv

-30,031

15,156

20.424

5.549

33,936

0,000

11,492

45,428

3,905

15,156

31,916

50,977

2021
terv

2022
terv

2023
terv

2024
terv

2025
terv

További
évek

Összesen

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás
főbb feladatai

a megbízott
kiválasztás
ának
módja
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. v
1

a) előkészítés tényleges
időtartama
b) építés, bontás
c) gép, jármű
d) ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági
tervezés
f) lebonyolítás
g)egyéb
- telepítési hely,
ingatlan megszerzés
- immateriális javak
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüzemelés

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

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x

1

2 3 4 1

2 3 4 1

2 3 4 1

2025. év

2 3 4 1 2 3 4
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A feladat szöveges indoklása
1.A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
1. A társadalmi-gazdasági és mobilitással kapcsolatos kihívások elemzése, a beavatkozási területek
kiválasztása: szakmai, irodalmi összegzés; társadalmi-gazdasági, politikai, műszaki, jogi, innovációs
és etikai háttér vizsgálata minőségi és mennyiségi vizsgálati módszerekkel; jó gyakorlatok gyűjtése,
helyi érintett csoportok felkutatása történik.
2. Városok az emberekért Mobilitási közösségek és eszközök kialakítása: Ez a feladat alapozza meg a
közösség bevonását a projektbe; közösségi szellem újjáélesztése, új mobilitási közösségek (Citizen
Mobility Communities) létrehozása a cél: információs napok, közösségi események széleskörű
részvétellel - szemléletformálás, információ átadás és csere. Olyan mobilitási eszközök kerülnek
kifejlesztésre, melyek alulról jövő kezdeményezésként, fizikai helyszínt teremtenek a helyi
közösségek bevonására a közlekedésfejlesztési, várostervezési folyamatokba.
3. Fenntartható közlekedési beavatkozások közös tervezése, fejlesztése: a helyi közösségek fejlesztési
igényeinek megfogalmazása egy koncepcióban, ezzel párhuzamosan bemutató napok szerevezése,
piackutatás szervezése történik meg a munkacsomagban, továbbá részletes vizsgálat készül a
különböző finanszírozási lehetőségekre.
4. Teszt (pilot) és a fejlesztés széleskörben történő alkalmazásának elősegítése: a mintaterületen történő
beavatkozások megvalósítása történik meg a munkacsomagban, illetve egy második fázis keretében
egy másik helyszínen kerül megismétlésre a beavatkozás, melynek célja, hogy a valós időben mért
eredményeket ki lehessen értékelni.
5. A projekt módszertan és az elvégzett tesztek értékelése: a munkacsomag a projekt 3 éve alatt
keletkező eredményeket vizsgálja azok kialakítása, megvalósításának kezdetétől kezdve, mint pl. a
módszertan beavatkozások, tesztek esetében. Az eredményeket szintetizálja és jelentésbe gyűjti.
6. Disszemináció: megismételhetőség és széles körben történő alkalmazhatóság: a munkacsomag fő
célja a tudatosság növelése, szemléletformálás, a projekt eredményeinek megosztása és potenciális
megismételhetőségének támogatása, továbbá hatékony innovációmenedzsment biztosítása.
7. Projektmenedzsment: a projekt adminisztratív tudományos, műszaki és jogi kérdéseinek
koordinálásával foglalkozik.
8. A BKK Zrt., kapcsolt harmadik félként vesz részt a projektben ún. kedvezményezett kapcsolt
jogalanyaként, amely azt jelenti, hogy a közösségi közlekedést érintő kutatási vagy innovációs feladatot
valósít meg a kedvezményezettel fennálló jogi kapcsolata (Budapest Főváros Önkormányzata, mint a
BKK Zrt. alapítója) alapján. A BKK Zrt. a projektben közlekedésszakértői tevékenységet fog ellátni.

2.

Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek
megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

3.

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

A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A feladat megvalósítása révén 2019. május-június hónap között a kiválasztásra került közlekedési
csomópontban kialakított 3 db pilot gyalogos-, kerékpáros-, gyermek-barát kialakítású lesz, ezzel pozitív
hatást gyakorol a környezetre.
4.
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1. Mobilitási Pont a Szent Gellért téren: 2 hónapon keresztül ideiglenes jellegű mobilitási pont létesül a
XI. kerületben a Szent Gellért téren. A tervezett mobilitási pont mérete kb. 160 m2, a pilot területre
mobilitási szolgáltatók települnek ki.
2. Budai alsó rakparton közterület megnyitása 2 hétvégén, a Margit híd és a Halász utca közötti
szakaszon, amely által ideiglenes jelleggel új Duna parti közösségi tér létesül.
3. Városlakók közterület-használatának bátorítása, városlakók aktivizálása: a Dunát népszerűsítő
közösségi alkotások és Dunát érintő fotókiállítás ideiglenes jellegű kihelyezése 2019. március és május
között. A Duna-parton elhelyezett, a lakosokat és turistákat is vonzó tárgyak (pl. szelfi pont Budapest
felirattal) kihelyezésének célja, hogy a város és a folyó közelebb kerüljön egymáshoz.
A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve
költségmegtakarítása.

6.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb
források megszerzésének lehetőségeit.
A projekt a Horizont 2020 program keretében részesül közvetlen Európai Bizottság által nyújtott
támogatásban.

7.

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

8.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása megvalósul a projekt keretében kiválasztott
közlekedési csomópont emberközpontú felújítása során.

Egyéb rendelkezések:
1. Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján
történhet.

2. Az elszámolási rendelkezéseket a Támogatási Szerződés 20. cikke rögzíti. Elszámolási rendelkezések
(beszámolási időszakok) a Támogatási Szerződés alapján:
A Koordinátor köteles szakmai és
jelentések tartalmazzák a kifizetési
elérhető sablonokból készül. A
kedvezményezetteket, akik kötelesek
jelentéseket.

pénzügyi jelentéseket/beszámolókat tenni a Támogató felé. A
kérelmeket, amely az elektronikus információcsere programban
jelentéstételi kötelezettségről a Koordinátor tájékoztatja a
a Koordinátor felhívása alapján elkészíteni a szakmai és pénzügyi

2.1 A jelentéstételi kötelezettség két beszámolási időszakot tartalmaz:
Jelentési időszak 1: 1-18 hónap
Jelentés időszak 2: 19-36 hónap

Időszakos jelentések- Időközi kifizetési kérelmek:
A Koordinátor köteles egy időszakos jelentést benyújtani minden jelentési időszak végét követő 60
napon belül.

2.2 Záró beszámoló - záró kifizetési kérelem:
Az utolsó időközi jelentésen kívül a Koordinátornak végső jelentést kell tennie az Ügynökség felé, az
utolsó időközi jelentés megtétele után számított 60 napon belül.
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai
figyelembevételével kerülhet sor. Ezen 1. számú módosított engedélyokirat elfogadásával a 2017.07.19-én
aláírt, 872/2017. (VI.14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott engedélyokirat hatályát veszti.
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Dátum: Budapest., 2019.

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

főjegyző megbízásából
Nágel Ilona
aljegyző

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

