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1. Előzmények
Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) számú
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) által szabályozott feladat- és jogkörök alapján – a Budapest
Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Beruházási rendelet) ) 9. § (1) bek., 12. § (1) bek., 13. § (1) bek., 14. § (6) és (7) bek., 15. § (1) és (3) bek.
valamint a 16. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – teszek javaslatot jelen előterjesztés keretében
egyes a városüzemeltetési területhez tartozó közlekedési ágazati feladatok 2022. évi költségvetési
rendeletben szereplő beruházási és felújítási engedélyezési okmányainak, valamint a kapcsolódó
megállapodásainak jóváhagyására és módosítására.
A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) - a költségvetés összeállítására és
elfogadására vonatkozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) valamint
a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) hatályos előírásai szerint
- a Fővárosi Közgyűlés 2021. december 15-i ülésén elfogadásra került. A költségvetés elfogadását követően
kerülhetett sor arra az átfogó munkára, amely eredményeként készültek jelen előterjesztésben bemutatott
megállapodás és engedélyokirat tervezetek. Jelen előterjesztés a Költségvetési rendeletben szereplő azon
folyamatban lévő feladatok engedélyezési okmányainak, illetve szerződéseinek módosítására tesz javaslatot,
amelyek a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály közlekedési szakterületét érintik, illetve azon
új feladatokkal összefüggő dokumentumok jóváhagyására, amelyek költsége a Költségvetési rendeletben
biztosításra kerül.
A mellékletekhez csatolt Közlekedési feladatokhoz kapcsolódó engedélyezési okmányok részletesen
tartalmazzák az adott feladat megvalósításának költség- és forrásadatai mellett a megvalósítandó műszaki
tartalmat, az ehhez kapcsolódó megvalósítás állapotát.

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest
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2. A Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó közlekedési feladatok:
a)

Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(1. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

6721 - 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg
állományváltozással 8. sz. módosítás
A 4-es metró nagyprojekt teljes pénzügyi zárása még nem történt meg, mivel folyamatban vannak
a vállalkozók által indított választottbírósági és rendes bírósági eljárások.
Jelenleg 3 db eljárás van folyamatban különböző bíróságok előtt, melyeket a Bamco Kkt. indított a
BKV Zrt. ellen. A még folyamatban lévő jogviták befejeződésének és az ezzel kapcsolatos
költségek felmerülésének időpontja jelenleg bizonytalan és nehezen prognosztizálható, azonban
várhatóan áthúzódnak a 2023. évre is, ezért szükséges a feladat tervezett befejezési időpontját
2023. 12. hónapra módosítani.
Az elhúzódó peres eljárásokra tekintettel a 2021. évre tervezett kifizetések nem valósultak meg a
tárgy év során így szükségessé vált a 2021-ben fennmaradó forrás átütemezése a 2022. évre,
mely módosítást az engedélyokirat pénzügyi táblázataiban is szükséges átvezetni.

➢

7079 – Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 7. sz. módosítás
A projekt Kossuth tér- Jászai Mari tér közötti szakasza elkészült, ezzel a teljes feladat befejezésre
került. A projekt zárásához a pénzügyi elszámolás és kifizetések, összköltségének és éves
ütemezésének átvezetése, továbbá a feladat tervezett befejezési határidejének 2022. december
hónapra történő meghosszabbítása teszik szükségessé az okirat 7. számú módosítását.

b)

c)

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(2. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

7507 - Széchenyi lánchíd rekonstrukciója, 5. sz. módosítás
2021. február 2-án aláírták a Széchenyi lánchíd felújítására vonatkozó vállalkozási szerződést,
azóta a kivitelezés ütemezetten halad. A feladat előrehaladtával annak pénzügyi ütemezése
változott, a 2021. évre tervezett tartalékkeret összege a későbbi évekre került átütemezésre ennek
az engedélyokiratban történő átvezetése miatt szükséges az engedélyokiratot, valamint a
kapcsolódó megvalósítási megállapodást módosítani.

➢

7572 - Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem 5. sz. módosítás
Figyelemmel a feladat műszaki tartalmának az engedélyokirat jelen módosítása tervezetében
részletezettek szerinti bővülésére, szükségessé vált az új feladatok rögzítése az engedélyokirat és
a Fejlesztési Megállapodás műszaki tartalmában. Ezzel együtt a feladat összköltsége
megemelésre kerül 12 900 054 eFt-ra, a feladat éves pénzügyi ütemezése módosul. Mindezek
okán a feladat tervezett befejezési határidejét is szükséges meghosszabbítani 2023. 07. hónapra.
Az engedélyokirat jelen módosításával összefüggésben a kapcsolódó fejlesztési megállapodást is
módosítani szükséges.

Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(3. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

7913 - M3 akadálymentesítés tárgyú engedélyokirat 2. sz. módosítása
Az akadálymentesítésekkel kapcsolatos kivitelezési feladatok a mély állomások (Arany János utca,
a Ferenciek tere, a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák) és a Dózsa György út
kapcsán folyamatban vannak, tekintettel azonban arra, hogy a kivitelezési munkálatok
előrehaladása alapján nem volt lehetőség a 2021. évre tervezett teljes forrás kifizetésére, a
fennmaradó forrás 2022. évre történő átütemezése vált szükségessé, amelyet az engedélyokirat
pénzügyi tábláiban is átvezetni szükséges. Az engedélyokirat jelen módosításával
összefüggésben a kapcsolódó fejlesztési megállapodást is módosítani szükséges.
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Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
(4. sz. melléklet, felújítási feladatok):

d)

➢

6820 - Műtárgy felújítási program, kivitelezése, 12. sz. módosítása
A Feladatból - az engedélyokirat módosítás tervezetben részletezettek szerint - három helyszín
kivitelezési feladati kikerülnek. A „Budapest, XIV., kerület, Csömöri út – Drégelyvár utca MÁV
vágányok feletti közúti híd felújítása” részfeladat műszaki és pénzügyi ütemezése aktualizálásra
került, mindezek következtében a Feladat összköltsége 5 645,684 mFt-ra csökken, a pénzügyi
ütemezés módosul. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2021. decemberében megtörtént, a
műszaki ellenőrzés egy éves utó-felülvizsgálata 2022. decemberében, majd annak lezárása 2023.
év I. félévében esedékes, ezért a Feladat tervezett befejezési határideje meghosszabbításra kerül
2023. 12. hónapra. Az engedélyokirat jelen módosításával összefüggésben a kapcsolódó
megvalósítási megállapodást is módosítani szükséges.

➢

6847 - BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés 11. sz. módosítása
A feladat megvalósításának előrehaladtával - különösen a VEKOP pályázatokhoz kapcsolódó
tervezési feladatok befejezése és pénzügyi elszámolása miatt - indokolttá vált a feladatok műszaki
és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, amelynek következtében változik a feladat várható
teljesítési határideje 2022. 12. hónapra, és az elért megtakarítások miatt csökken a teljes
bekerülési költsége 23.715,159 mFt összegre. Ezen okokból szükségessé vált az Engedélyokirat
és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

e)

Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
(5. sz. melléklet, felújítási feladatok):
➢

7253 - Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program 6. sz. módosítása
A Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi
ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás és az engedélyokirat egyes
pontjainak módosítása, bár a Feladat helyszíneinek kivitelezése teljeskörűen befejeződött, de a
felújítások során elbontásra került közvilágítási hálózat maradványértékének rendezése nem
történt meg, és a maradvány megtérítésére plusz forrás bevonása vált szükségessé. Ezen indokok
szükségessé tették a Feladat összköltségének megemelését 8 202,188 mFt-ra, illetve a befejezési
határidejének 2022. 12. hónapra történő módosítását. Ennek következtében szükségessé vált az
Engedélyokirat és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

3. A Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó új közlekedési, feladatok:
a) Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó új közlekedési feladatok
(6. sz. melléklet, Új közlekedési feladat):
➢

8160 - Budapest I. kerület Palota út (Dísz tér – Váralja út között) felújítása
A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII.
22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 25. fejezetében a 883701 Címkódon a Budapest Közút
Zrt. 2022. évi nagyfelületű útfelújítások kivitelezése megnevezésű feladaton 250,000 mFt
összegben biztosít forrást a Budapest I. kerület Palota út (Dísz tér – Váralja út között) felújítására,
amely felújítási feladatot a Budapest Közút Zrt. megvalósítási megállapodás alapján - a meglévő
kivitelezési tervek alapján - külső közreműködő bevonásával, a műszaki ellenőrzés feladatokat
Budapest Közút Zrt. szakmai tapasztalata és saját kapacitását kihasználva in-house megállapodás
alapján végezné.
Az I. kerület Palota út (Dísz tér – Váralja út között) felújítása során útfelület felújítás mellett, a rossz
állapotú szegélyek, a lokálisan érintett járdaszakaszok is megújulnak. Az útpálya felújítása során
részben egyrétegű marás-aszfaltozással, illetve ahol burkolatot erősítés szükséges ott a kopóréteg
marását követően két aszfalt réteg beépítéssel történik a felújítás. Továbbá a kijelölt
gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztésére, valamint
a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építésére
továbbá a gyalogos átkelőhelyek megvilágításának szabványosítására, korszerűsítésére is sor
kerül.
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➢

8161- Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés III. csoport
VIII./X. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út) In-house kivitelezés
A Fővárosi Közgyűlés 549/2020.(V. 27.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott 2020-2023. évi
útfelújítási keret felosztási javaslatban 2022. évi megvalósítással szerepel a VIII./X. ker. Hungária
krt. (Hős u.-Salgótarjáni út) helyszín, amelynek felújítási munkálataihoz a Budapest Főváros
Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 25. fejezetében a 883701 Címkódon a Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi
Útfelújítási program-Kivitelezés III. csoport - VIII./X. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út)
megnevezésű feladaton 490,000 mFt összegben biztosít forrást.
A VIII./X. ker. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út) felújítási feladatot a Budapest Közút Zrt. saját
teljesítésben ún. in-house kivitelezési szerződés alapján, a műszaki ellenőri feladatokat a Fővárosi
Önkormányzat megbízásából in-house műszaki ellenőri szerződés alapján az Enviroduna Kft.
végezné el. A kivitelezési tervek rendelkezésre állnak.
A VIII./X. ker. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út) mintegy 650 fm hosszon a szélső sávokban
kétréteg aszfalt cserével, a többi sávban egyréteg aszfalt cserével történik megerősítésre az
útpálya. A teljes szakaszon átépülnek a szegélyek és a járdák. A gyalogátkelőhelyeknél, a
keresztutcáknál a gyalogosok átvezetését segítő szegély süllyesztések és taktilis burkolati elemek
beépítése történik.

➢

8162 - Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés III. csoport
XIV. Mogyoródi út (Hungária Krt.-Nagy Lajos király útja) In-house kivitelezés
A Fővárosi Közgyűlés 549/2020.(V. 27.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott 2020-2023. évi
útfelújítási keret felosztási javaslatban 2022. évi megvalósítással szerepel a XIV. ker. Mogyoródi
út (Hungária Krt.-Nagy Lajos király útja) helyszín, amelynek felújítási munkálataihoz a Budapest
Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 25. fejezetében a 883701 Címkódon a Budapest Közút Zrt.
2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés III. csoport - XIV. Mogyoródi út (Hungária Krt.-Nagy
Lajos király útja) megnevezésű feladaton 900,000 mFt összegben biztosít forrást.
A XIV. ker. Mogyoródi út (Hungária Krt.-Nagy Lajos király útja) felújítási feladatot a Budapest Közút
Zrt. saját teljesítésben ún. in-house kivitelezési szerződés alapján, a műszaki ellenőri feladatokat
a Fővárosi Önkormányzat megbízásából in-house műszaki ellenőri szerződés alapján az
Enviroduna Kft. végezné el. A kivitelezési tervek rendelkezésre állnak.
Az útfelújítás keretében marás utáni 2 rétegű aszfaltozása történik, a rossz állapotú beton kiemelt
szegélyek elbontásával, míg a természetes kő szegélyek (pótlással) visszaépítésével. A járda és
a meglévő (páros oldali) kerékpárút felülvizsgálata alapján a páros oldalon irányhelyes kerékpárút
a páratlan oldalon irányhelyes kerékpársáv kerül kiépítésre. A gyalogátkelőhelyeknél, a
keresztutcáknál a gyalogosok átvezetését segítő szegély süllyesztések és taktilis burkolati elemek
beépítésére kerül sor.

➢

8165 - Budapest Közút Zrt. 2022. évi hídfenntartási, valamint híd és műtárgyfelújítási program
- kivitelezés
A Budapest Közút Zrt. a fenntartási tevékenységéhez szorosan kapcsolódóan a hidakkal és
műtárgyakkal összefüggésben azon fejlesztési feladatok megvalósítását látja el, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a közlekedési létesítmények biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban
maradjanak, a forgalmi igénybevételből, az időjárási és az egyéb természeti hatásokból származó
természetes leromlást ellensúlyozzák. A feladat megvalósításához tervezetten 600,000 mFt forrás
biztosítása szükséges.
A tárgyi feladat 4 db hídszerkezet felújítását, 1 db hídszerkezet bontását, 2 db hídsaru cseréjét,
sóvédelmi bevonat készítését, dilatációs szerkezetek cseréjének kivitelezését, illetve a Gellérthegy
sziklafal biztosítását tartalmazza. A feladatot a Budapest Közút Zrt. megvalósítási megállapodás
alapján külső közreműködő bevonásával, a műszaki ellenőrzési feladatokat a szakmai tapasztalata
és saját kapacitását kihasználva in-house megállapodás alapján végezné el.

➢

8166 - Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2022
Budapest területén lévő forgalomtechnikai eszközök az idő előrehaladtával elhasználódnak,
elöregednek korszerűtlenné válnak folyamatos működésük/üzemelésük biztosítására szükséges a
vonatkozó felújítási feladatokat elvégezni. A Budapest Közút Zrt. a Feladat-ellátási és
Közszolgáltatási Keretmegállapodás, valamint a 34/2008.(VII.15.) önkormányzati rendelet
("Közútkezelői Rendelet") alapján jogosult egyes közútkezelési feladatokhoz kapcsolódóan
felújítási feladatokat végezni. A forgalomtechnikai eszközök felújítására 2022. évben a Budapest
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Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 25. fejezetében a 888201 címkódon a „Forgalomtechnikai
eszközök felújítása 2022” megnevezésű feladaton 100,000 mFt forrást biztosít. A feladatot a
Budapest Közút Zrt. megvalósítási megállapodás alapján külső közreműködő bevonásával
végezné el.
A feladat keretében egyrészt az Útirányjelző táblarendszer felújítására táblák jelzésképének
cseréjére vagy átmatricázására valamint a tartószerkezeteik felújítására - 12 helyszínen -kerül sor.
Másrészt a Forgalomirányítási rendszer egyes elemeinek felújításán belül: a 4G rendszerre történő
átállás biztosításához szükséges Kommunikációs technológia felújítására 78 helyszínen, a
biztonságos üzemeltetés miatt az Érintésvédelem felújítására 112 helyszínen, a forgalomirányító
központ és a terepi berendezések között kapcsolat biztosítás miatt az Időalap vezérlés felújítására
60 helyszínen kerül sor.
➢

8167 - Forgalomtechnikai intézkedések 2022
A Budapest Főváros területén lévő közúti létesítmények közlekedés biztonságágának javítása
érdekében egyes csomópontokban tömegközlekedési a gyalogos biztonságos áthaladását és a
tömegközlekedési járművek segítését célzó forgalomtechnikai intézkedések megtétele. Ezen
feladatok megvalósításához szükséges 200,000 mFt forrás egyelőre a Fővárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetésében a 883701 címkódon, a „Budapest Közút Zrt. 2022. évi kiskorrekciós,
kerékpáros beavatkozások – kivitelezés” megnevezésű feladaton biztosított. Budapest Közút Zrt.
a Feladat-ellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodás, valamint a 34/2008.(VII.15.)
önkormányzati rendelet ("Közútkezelői Rendelet") alapján jogosult egyes közútkezelési
feladatokhoz kapcsolódóan felújítási feladatokat végezni. A feladatot a Budapest Közút Zrt.
megvalósítási megállapodás alapján külső közreműködő bevonásával, a műszaki ellenőrzés
feladatokat Budapest Közút Zrt. szakmai tapasztalata és saját kapacitását kihasználva in-house
megállapodás alapján végezné.
A feladat keretében 9 helyszínen „Új gyalogátkelőhely létesítésére”, 5 helyszínen a „Meglévő
gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítására” 2 helyszínen „Tömegközlekedést segítő
kisebb korrekciós intézkedések” kivitelezési feladatainak elvégzésére kerülne sor a rendelkezésre
álló engedélyes/kivitelezési tervek alapján.

4. A Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó közlekedési feladatok:
a) Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(7. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

7574 - M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges
közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez
szükséges forrás biztosítása engedélyokirat 3. sz. módosítása
A 2020. november 7-én megindult középső szakasz felújítása folyamatban van, amely során
további közműkiváltások valósulnak meg egészen a rekonstrukció befejezési határidejéig 2023.
június 29. napjáig. Tekintettel azonban arra, hogy a felújítás során az előzetesen becsült
kártalanítási igény meghaladta a szükséges kifizetések mértékét, a 2021. évre tervezett források
2022. évre történő átütemezése vált szükségessé. Továbbá a Támogatási Szerződés fizikai
befejezési határidejének figyelembevételével szükséges a tárgyi engedélyokirat tervezett
befejezési határidejének 2023. 06. hónapra történő módosítása, valamint a 2022. évre tervezett
forrásból 24 354 eFt átütemezése a 2023. évre. Az engedélyokirat jelen módosításával
összefüggésben a kapcsolódó fejlesztési megállapodást is módosítani szükséges.

➢

7509 - VEKOP Kerékpáros fejlesztések 4. sz. módosítása

A

VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 azonosítószámú, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát
fejlesztések Budapest II. kerületében című projekt vonatkozásában Támogatási Szerződés
módosítására került sor 2022. március 10-én, mely módosítás alkalmával Budapest Főváros
Önkormányzata részéről a BKK közlekedési Központ részére 305 520 Ft, a II. kerületi önkormányzat
részére 1 104 896 Ft támogatás átadása történt. Az átcsoportosítást követően Budapest Főváros
Önkormányzatát érintő költségvetési sorokon összesen 142 084 Ft összeg szerepel. Az
átcsoportosításról a Fővárosi Közgyűlés a 38/2022. (I.26.) Főv. Kgy. határozatával döntött. Ezen
indokok szükségessé tették a Feladat összköltségének 458,617 mFt-ra történő csökkentését és a
pénzügyi ütemezésének módosítását.
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Mindezek következtében szükségessé vált a vonatkozó Engedélyokirat egyes feltételeinek
módosítása.

b) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(8. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

7142 - Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső
távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) 6. sz. módosítása
A Feladat műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása 2020. december 17-én megtörtént.
A független ellenőrző mérnöki szerződés aláírására 2019. márciusában került sor, 5 éves hatállyal.
A szerződés vonatkozó pontjai rendelkeznek az 1 éves utó-felülvizsgálatról. Továbbá arról, hogy
a felülvizsgálat sikeres lezárása után a Megbízási díj 10%-ának megfelelő összegű számlát
nyújthat be a Mérnök a BKK Zrt. részére, amely nettó 371.058 Ft összeget jelent. A tárgyi utófelülvizsgálat 2022. második negyedévében tervezett.
A fentieket figyelembe véve szükséges az Engedélyokiratban szereplő teljes forrás és pénzügyi
ütemezés, valamint a feladat tervezett befejezési határidejének 2022.12. hónapra történő
módosítása. Az engedélyokirat jelen módosításával összefüggésben a kapcsolódó fejlesztési
megállapodást is módosítani szükséges.

➢

7506 – BUBI III. 5. sz. módosítása
A Blaha Lujza tér rekonstrukciója során a térre két kisebb BUBI gyűjtőállomás újratelepítése és
beüzemelése a BUBI III. beruházás keretén belül valósul meg a kivitelezés utolsó ütemében,
tervezetten 2022. III-IV. negyedévében.
Az újratelepítés, beüzemelés feladat többlet forrás biztosítása mellett lehetséges. Tekintettel a
Feladat műszaki tartalmának bővülésére, szükségessé vált az új feladat és a helyszín rögzítése az
engedélyokiratban. Ezzel együtt a Feladat összköltségének módosítása (emelése 402,082 mFt
összegre), valamint a tervezett befejezési határidő 2022. 12. hónapra történő meghosszabbítása.
Az engedélyokirat jelen módosításával összefüggésben a kapcsolódó fejlesztési megállapodást is
módosítani szükséges.

➢

7782 – Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése engedélyokirat 3. sz.
módosítása
Tekintettel a tervezési feladatok műszaki tartalmának tisztázásához szükséges időigényre, a
tervezési területek tulajdonosi, használói, üzemeltetői kérdésének tisztázására szükségessé vált a
Feladat tervezett befejezési időpontjának 2025. 12. hónapra történő meghosszabbítása, a műszaki
és pénzügyi ütemezésének, a záróbeszámoló elkészítési határidejének felülvizsgálata. Jelen 3. sz.
Módosítással a Feladat ütemezése a 2021. december 28. napján kelt Támogatói Okirat 2. sz.
módosításával is összhangba kerül. A Feladat összköltsége nem változik. Az engedélyokirat jelen
módosításával összefüggésben a kapcsolódó megvalósítási megállapodást is módosítani
szükséges.

➢

891201 Forgótőke ÁFA finanszírozás
Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.)
önkormányzati rendeletében eredetileg nem került megtervezésre a „891201 Forgótőke ÁFA
finanszírozás” feladathoz előirányzat. Annak érdekében, hogy a BKK Zrt. feladataihoz kapcsolódó
forgótőke ÁFA biztosításra kerülhessen, jelen előterjesztés 13. számú melléklete szerint a „892401
BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA kölcsön finanszírozása” cím egyéb működési kiadási
előirányzata csökkentésre kerül 25.000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemelésre
kerül „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozás” cím egyéb működési kiadási előirányzata.

A Blaha Lujza tér rekonstrukció feladathoz kapcsolódóan forráscsere végrehajtása szükséges jelen
előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.
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c) Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(9. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

8080 - M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és
egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás
biztosítása 1. sz. módosítása
Tekintettel arra, hogy a 2021. év IV. negyedévében teljesített Műszaki ellenőri és Egyéb mérnöki
feladatok teljesítésének igazolása csak az időszakot követően volt lehetséges. Továbbá a fővárosi
forrás lehívásához szükséges számlák, igazolások elkészítése csak az elfogadott teljesítés
igazolás után történhetett meg, a 2021. évre tervezett források kifizetése nem volt lehetséges az
adott évben. Mindezekre tekintettel a 2021. évre tervezett források átütemezése vált szükségessé
a 2022. és a 2023. évekre, amely átütemezést szükséges az engedélyokirat pénzügyi tábláiban is
átvezetni. Az engedélyokirat jelen módosításával összefüggésben a kapcsolódó megállapodást is
módosítani szükséges.

d) Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
(10. sz. melléklet, beruházási feladatok):
➢

7536 - 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 6. sz. módosítás
A Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi
ütemezésének felülvizsgálata. A feladat összköltsége nem változik. A kivitelezési munkálatok
lezárultak, de a műszaki megvalósulások eltolódása miatt a feladat tervezett befejezési határideje
módosul 2022. 12. hónapra és ebből következően a kifizetések a tervezettől eltérő ütemben
történnek. Ennek következtében szükségessé vált az Engedélyokirat és a vonatkozó Megvalósítási
Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

➢

7641 -Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021 5. sz. módosítás
Az Feladat megvalósítása során az egyes tervezésekhez kapcsolódó hatósági kijelölések, illetve
elkészült kivitelezések egy éves garanciális felülvizsgálatának lefolytatása és a kapcsolódó
forgalombahelyezési engedélyezési eljárások elhúzódása miatt a feladat tervezett befejezési
határideje módosul 2022. 12. hónapra. A feladat összköltsége nem változik, de a kifizetések a
tervezettől eltérő ütemben történnek, a feladat pénzügyi ütemezése módosul. A feladat
összköltsége nem változik. Ennek következtében szükségessé vált az Engedélyokirat és a
vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

➢

8089 - 2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 1. sz. módosítása
Feladat megvalósításának előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi
ütemezésének felülvizsgálata. A Budapest Közút Zrt., mint Megvalósító felülvizsgálta az
engedélyokiratban szereplő helyszíneket és javaslatot tett a feladatok cseréjére. Az engedélyokirat
jelen módosítása változatlan számú feladatot és változatlan forrásigényt jelent, de a feladat
pénzügyi ütemezése változik. Ennek következtében szükségessé vált az Engedélyokirat és a
vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

e) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
(11. sz. melléklet, felújítási feladatok):
➢

6673 - BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 11. sz. módosítása
A feladat megvalósításának előrehaladtával indokolttá vált a feladatok műszaki és pénzügyi
ütemezésének felülvizsgálata. A feladatból a II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet
fasor 59. - Hidász utca) helyszín terveztetése az utolsó részfeladat teljesítése eltolódott 2022. évre,
amelynek következtében változik a feladat tervezett befejezési határideje 2022. 12. hónapra és az
elért megtakarítások következtében csökken a teljes bekerülési költség 832,814 mFt-ra. Ezen
okokból szükségessé vált az Engedélyokirat és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes
feltételeinek módosítása.

➢

7866 - BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés I. csoport 2. sz. módosítása
A feladat végrehajtásának előrehaladtával szükségessé vált a műszaki tartalmi és pénzügyi
ütemezés felülvizsgálata. A feladatban korábban szereplő 4 helyszín közül három esetében a
megvalósítás befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezajlottak. Egy utca (a Göncöl
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utca) esetén a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a tervezettnél később kezdődtek el a
munkálatok, továbbá a csatorna kiváltás (a közműkezelői hozzájárulások és az anyagbeszerzések
elhúzódása) miatt a kivitelezési munkálatok befejezése a tervezetthez képes eltolódott, ezért a
Feladat tervezett befejezési időpontja – figyelemmel az egy éves garanciális utó-felülvizsgálati
eljárásokra – 2023. 12. hónapra módosul. A kivitelezési feladatoknál elért megtakarítások
következtében a feladat teljes bekerülési összege 1.470,000 mFt-ra csökken. Ezen okokból
szükségessé vált az Engedélyokirat és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes
feltételeinek módosítása.
➢

f)

7865 - BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat I.
csoport 2. sz. módosítása
A feladat végrehajtásának előrehaladtával szükségessé vált a műszaki tartalmi és pénzügyi
ütemezés felülvizsgálata.
A 2022-ben elvégzendő tervezési feladatok közé a XII. kerületi Önkormányzat kérésére bekerül a
Zugligeti út – Szilágyi Erzsébet fasor csomópontjának tervezése.
A bekerülő új helyszín miatt megemelkedett vállalkozási díjból adódóan vált szükségessé a teljes
bekerülési összeg módosítása, 698,000 mFt-ra történő emelése. Ezen okokból szükségessé vált
az Engedélyokirat és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
(12. sz. melléklet, felújítási feladatok):
➢

7863 - Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Útfelújítási, kiskorrekciós,
kerékpáros beavatkozások előkészítése, terveztetése, tervfelülvizsgálata 1. sz. módosítása
A Feladat megvalósítása előrehaladtával a Feladat műszaki megvalósulásának ütemezése a
tervezetthez képest módosult és bár a Feladat tervezett keretösszege változatlan marad azonban
a pénzügyi ütemezés a tervezetthez képest változott. Ennek következtében szükségessé vált az
Engedélyokirat és a vonatkozó Tervezési Együttműködési Megállapodás egyes feltételeinek
módosítása.

➢

7864 - Bp. Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés I. csoport 3. sz.
módosítása
A Feladat megvalósítása előrehaladtával a Feladat műszaki megvalósulásának ütemezése a
tervezetthez képest módosult és bár a Feladat tervezett keretösszege változatlan marad, azonban
a pénzügyi ütemezés a tervezetthez képest változott. Ennek következtében szükségessé vált az
Engedélyokirat és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

➢

7896 - Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020 - 2. sz. módosítása
A megvalósítás előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének
felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás és az Engedélyokirat egyes pontjainak
módosítása. A módosítás indoka, hogy kettő helyszín - Ferihegyi gyorsforgalmi úti - M3 metró feletti
híd és a Máriássy támfal - tekintetében az egy éves utó-felülvizsgálatra csak 2022. szeptemberben
kerül sor, ezért indokolt az engedélyokirat és a megállapodás tervezett befejezési időpontjának
2022. 12. hónapra történő módosítása. Egyes helyszínek esetében a kivitelezés a becsült értéknél
alacsonyabb költséggel valósult meg, ezért a Feladat összköltsége csökkentésre került 416,500
mFt összegre. Az engedélyokirat jelen módosításával összefüggésben szükséges a vonatkozó
Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek módosítása is.

➢

7933 - Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport /2021
XI. ker. Október huszonharmadika utca 1. sz. módosítása
A kiviteli tervek tervfelülvizsgálatának elhúzódása miatt a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás megkezdése eltolódott, így kivitelezési munkálatok később kezdődhettek el.
A kivitelezés során a vállalkozó akadályközléssel élt, miszerint a kivitelezéshez szükséges
anyagok beszerzése késedelmessé vált (az ajánlatkéréssel megkeresett gyártók által vállalt
szállítási határidők következtében), így egyik munkarészt a tervezettnél később lehet megkezdeni,
és ez a kivitelezés véghatáridejének további csúszását okozza. A fenti okok következtében
szükségessé vált a Feladat tervezett befejezési határidejének 2022. 12. hónapra történő
módosítása és a Feladat tovább tervezése következtében a pénzügyi ütemezés módosítása. A
Feladat teljes bekerülési költsége változatlan maradt. Az engedélyokirat jelen módosításával
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összefüggésben szükséges a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes feltételeinek
módosítása is.
A Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport /2021 – Bimbó
út (Fillér utca -Fenyves utca)” megnevezésű és 7945 azonosítószámú engedélyokirat nem
módosul a Bimbó út (Fillér utca -Fenyves utca) felújításának kivitelezési munkálatai lezárultak a
feladat befejeződött.

➢ 7934 - Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021
X. ker. Mádi utca (Sibrik Miklós út- Kada utca) In-house kivitelezés 2. sz. módosítása.
A X. ker. Mádi utca (Sibrik Miklós út- Kada utca) tényleges útfelújítási kivitelezési munkálatai
elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, azonban a forgalombahelyezési
engedély megszerzése elhúzódott, ezért a feladat tervezett befejezési határidejét 2022.12.
hónapra és a pénzügyi ütemezését módosítani szükséges. Ennek következtében szükségessé vált
az Engedélyokirat és a vonatkozó Kivitelezési Együttműködési Megállapodás egyes feltételeinek
módosítása.
➢

7935 - Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021
XX. Mártírok útja (Határ út-Kossuth Lajos utca) In-house kivitelezés 3. sz. módosítása
A XX. Mártírok útja (Határ út-Kossuth Lajos utca) tényleges útfelújítási kivitelezési munkálatai
elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, azonban a forgalombahelyezési
engedély megszerzése elhúzódott, ezért a feladat tervezett befejezési határidejét 2022. 12.
hónapra és a pénzügyi ütemezését módosítani szükséges. Ennek következtében szükségessé vált
az Engedélyokirat és a vonatkozó Kivitelezési Együttműködési Megállapodás egyes feltételeinek
módosítása.

➢

8034 - M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés 1. sz. módosítása
A Népliget és a Pöttyös utca csomópontok kivitelezése a 2021. évben határidőre megvalósult,
azonban a kifizetések áthúzódtak a 2022. évre. Fentiekre tekintettel a Feladat 2021. évre tervezett
forrásainak tovább tervezése vált szükségessé a 2022. évre, a pénzügyi ütemezés módosul, a
Feladat tervezett befejezési határideje és teljes költsége nem változik. Ennek következtében
szükségessé vált az Engedélyokirat és a vonatkozó Tervezési, Kivitelezési Együttműködési
Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

5. FUTÁR nélkülözhetetlen beruházások
A BKK Zrt. kulcsfontosságú, integrált forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszere a FUTÁR, amely
mára több tekintetben elavulttá vált, megújításra szorul. A legsürgetőbb beavatkozások a 3G
szolgáltatás 2022. november 30. napon induló kivezetése okán a rendszer 4G-re történő átváltása és a
beszédkommunikációs rendszer elavult eszközeinek cseréje (2023. január 01. naptól megszűnik az
eszközök gyártói támogatása).
A beszédkommunikációs rendszer fejlesztésének hiányában az általa biztosított hatékony csoporthívási
funkciók nélkül forgalmi zavarok esetén nagy mértékben lassulna le a reakcióképesség, a forgalmi
zavarok kezelése évtizedekkel korábbi színvonalra zuhanna vissza.
A „Nélkülözhetetlen beruházások a BKK FUTÁR rendszerében” tárgyú közbeszerzés megindításáról a
BKK Zrt. Igazgatósága 2021. december 16. napon döntött, a közbeszerzés kiírására 2022. február 01.
napján került sor.
A beérkezett árajánlatok alapján összesen 997 millió Ft a beruházás forrásigénye, amelyből 698 millió
Ft a 4G átállás, 299 millió Ft a rádiós rendszer korszerűsítése. Jelen előterjesztés 5. számú határozati
javaslata arra tesz javaslatot, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata maradványelszámolását
követően a BKK Zrt. tőkehelyzetének rendezése érdekében 2022. évben hozzávetőlegesen 2.400.000
ezer Ft pótbefizetés megfizetése válhat szükségessé, a pótbefizetés összegéből 997.000 ezer Ft-ot a
FUTÁR rendszer fejlesztésére kell fordítani.
Tekintettel arra, hogy a fenti engedélyokiratok és kapcsolódó megállapodásaik jóváhagyása és
módosítása a Költségvetésről szóló rendelet módosítását is igénylik, amelyről a Közgyűlés jogosult
dönteni, indokolt, hogy az engedélyokiratok és a kapcsolódó megállapodások jóváhagyására és
módosítására vonatkozó döntéseket is a Közgyűlés hozza meg. Ennek érdekében a Közgyűlés az
SZMSZ 46. § (3) bekezdése alapján minősített többséggel hozott döntésével eseti jelleggel magához
vonja a Tulajdonosi Bizottságra az SZMSZ 1. melléklet 6.2. sora szerinti átruházott hatáskört a 8160, a
8161, a 8162, a 8165, a 8166 és a 8167 azonosítószámú engedélyokiratok és kapcsolódó
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megállapodásaik jóváhagyása, valamint a 7574, a 7509, a 7142, a 7506,, a 7782, a 8080, a 7536, a
7641, a 8089, a 6673, a 7866, a 7865, a 7863, a 7864, a 7896, a 7933, a 7934, a 7935 és a 8034
azonosító számú engedélyokirat és kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyása tekintetében.

Jelen előterjesztésben bemutatott felhalmozási feladatok 2021. évi tényadatok alapján módosított 2022.
évi forrásigényére irányuló előirányzat módosítására, valamint a fedezet megfelelő kiemelt
előirányzaton történő biztosítására a jelen előterjesztés keretében kerül sor, mely az előterjesztés 1. és
2. sz. függelékében kerül bemutatásra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Ha tár oz at i j av as la t
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.
A közlekedési ágazathoz tartozó beruházási és felújítási feladatok megvalósítása érdekében Budapest
Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 25. fejezetének „840301 Önkormányzati beruházások” cím beruházások kiadási
előirányzatának 376 651 ezer Ft-tal történő csökkentését az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”
feladathoz kapcsolódóan, továbbá ezzel egyidejűleg az érintett címkódok kiadási és ehhez kapcsolódó
bevételi előirányzatának megemelését rendeli el az 1. számú melléklet szerint.
A „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett „Budapest Közút Zrt. 2022. évi kiskorrekciós, kerékpáros
beavatkozások” – feladat a továbbiakban „Forgalomtechnikai intézkedések 2022” néven változatlan forrással
és határidővel, a „Budapest Közút Zrt. 2022. évi nagyfelületű útfelújítások kivitelezése” néven szereplő feladat
a továbbiakban „Budapest I. kerület Palota út (Dísz tér – Váralja út között) felújítása” megnevezéssel
változatlan forrással és határidővel valósul meg.
Felkéri a Főpolgármestert, hogy a fentiek alapján elrendelt előirányzat-átcsoportosítás költségvetési
rendeleten történő átvezetése érdekében terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzata 2022.
évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását.
határidő: azonnal, a költségvetési rendelet módosítást illetően a rendelet soron következő módosítása
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

2.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1)
bekezdése, valamint az engedélyokiratok és az engedélyokiratokhoz kapcsolódó megállapodások
jóváhagyására és módosítására vonatkozó 12.§ (1) bekezdés a) és c) pontjai, a 15.§ (1) és (3) bekezdései,
valamint a 14.§ (6) és (7) bekezdései alapján jóváhagyja
a.) az előterjesztés 2. a) „Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó közlekedési,
beruházási feladatok” cím alatt szereplő 6721 egyedi azonosító számú 4. sz. metró (1.szakasz
alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással
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megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 8. számú módosítását, valamint a 7079 egyedi
azonosító számú Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása
megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. számú módosítását, az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
b.) az előterjesztés 2. b) „Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési,
beruházási feladatok” cím alatt szereplő 7507 egyedi azonosító számú Széchenyi lánchíd
rekonstrukciója megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú és a kapcsolódó
megvalósítási megállapodásnak a 4. számú módosítását, valamint a 7572 egyedi azonosító számú
Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem megnevezésű beruházási feladat
engedélyokiratának és a kapcsolódó fejlesztési megállapodásnak az 5. számú módosítását, az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
c.) az előterjesztés 2. c) „Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási
feladatok” cím alatt szereplő 7913 egyedi azonosító számú M3 akadálymentesítés megnevezésű
beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó fejlesztési megállapodásnak a 2. számú
módosítását, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
d.) az előterjesztés 2. d) „Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási
feladatok” cím alatt szereplő 6820 egyedi azonosító számú Műtárgy felújítási program, kivitelezése
megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak
a 12. számú módosítását, valamint a 6847 egyedi azonosító számú BKK Zrt. útfelújítási program
megvalósítása, kivitelezés megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának 11. számú és a
kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak a 9. számú módosítását, az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal.
e.) az előterjesztés 2. e) „Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok” cím
alatt szereplő 7253 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási
program megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási
megállapodásnak a 6. számú módosítását, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az engedélyokirat és az engedélyokiratokhoz kapcsolódó megállapodás
módosításokat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.
határidő:

az engedélyokiratok vonatkozásában a Közgyűlési döntéstől számított 30 napon belül, az engedélyokiratokhoz
kapcsolódó megállapodások vonatkozásában az engedélyokiratok hatályba lépésétől számított 30 napon belül

felelős:

Karácsony Gergely főpolgármester

3.
a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a
Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti - az engedélyokiratok és
kapcsolódó megállapodásaik jóváhagyására vonatkozó - átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a.) az előterjesztés 3. a) „Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó új közlekedési feladatok” cím alatt
szereplő 8160 egyedi azonosító számú Budapest I. kerület Palota út (Dísz tér – Váralja út között)
felújítása megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát és a kapcsolódó megvalósítási, valamint
In-house megállapodást, a 8161 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program - Kivitelezés III. csoport VIII./X. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út) Inhouse kivitelezés megnevezésű és a 8162 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 20202023. évi útfelújítási program - Kivitelezés III. csoport XIV. Mogyoródi út (Hungária Krt.-Nagy
Lajos király útja) In-house kivitelezés megnevezésű felújítási feladatok engedélyokiratait és a
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hozzájuk kapcsolódó In-house kivitelezési együttműködési és műszaki ellenőri megállapodásokat, a
8165 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2022. évi hídfenntartási, valamint híd és
műtárgyfelújítási program – kivitelezés megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát és a
kapcsolódó megvalósítási, valamint In-house megállapodást, a 8166 egyedi azonosító számú
Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2022 megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát és a
kapcsolódó megvalósítási megállapodást, és a 8167 egyedi azonosító számú Forgalomtechnikai
intézkedések 2022 megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát és a kapcsolódó megvalósítási,
valamint In-house megállapodást, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az engedélyokiratokat és az engedélyokiratokhoz
megállapodásokat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.

kapcsolódó

határidő:

az engedélyokiratok vonatkozásában a Közgyűlési döntéstől számított 30 napon belül, az engedélyokiratokhoz
kapcsolódó megállapodások vonatkozásában az engedélyokiratok hatályba lépésétől számított 30 napon belül

felelős:

Karácsony Gergely főpolgármester

4.
a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a
Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti - az engedélyokiratok és
kapcsolódó megállapodásaik jóváhagyására és módosítására vonatkozó - átruházott hatáskörét és
jóváhagyja
a.) az előterjesztés 4. a) „Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó közlekedési,
beruházási feladatok” cím alatt szereplő 7574 egyedi azonosító számú M3 metróvonal
infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal
összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása
megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó fejlesztési megállapodásnak a
3. számú módosítását, valamint a 7509 egyedi azonosítószámú VEKOP Kerékpáros fejlesztések
megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását, az előterjesztés 7.
számú melléklete szerinti tartalommal.
b.) az előterjesztés 4. b) „Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési,
beruházási feladatok” cím alatt szereplő 7142 egyedi azonosító számú Budai Fonódó
villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház
és Selmeci u. peronok) megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó
fejlesztési megállapodásnak a 6. számú módosítását, a 7506 egyedi azonosító számú BUBI III.
megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó fejlesztési megállapodásnak
az 5. számú módosítását, valamint a 7782 egyedi azonosító számú Fővárosi EuroVelo kerékpáros
útvonalak fejlesztése megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó
megvalósítási megállapodásnak a 3. számú módosítását, az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti
tartalommal.
c.) az előterjesztés 4. c) „Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási
feladatok” cím alatt szereplő 8080 egyedi azonosító számú M3 metróvonal rekonstrukciója
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő
feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása megnevezésű beruházási feladat
engedélyokiratának és a kapcsolódó megállapodásnak az 1. számú módosítását, az előterjesztés 9.
számú melléklete szerinti tartalommal.
d.) az előterjesztés 4. d) „Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési beruházási, feladatok”
cím alatt szereplő 7536 egyedi azonosító számú 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési
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programja megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási
megállapodásnak a 6. számú módosítását, a 7641 egyedi azonosító számú Forgalomtechnikai
intézkedések 2018-2021 megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó
megvalósítási megállapodásnak az 5. számú módosítását, valamint a 8089 egyedi azonosító számú
2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja megnevezésű beruházási feladat
engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak az 5. számú módosítását az,
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.
e.) az előterjesztés 4. e) „Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási
feladatok” cím alatt szereplő 6673 egyedi azonosító számú BKK Zrt. Útfelújítási program
előkészítése, terveztetése megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó
megvalósítási megállapodásnak a 11. számú módosítását, a 7865 egyedi azonosító számú BKK Zrt.
2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat I. csoport
megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak
a 2. számú módosítását, valamint a 7866 egyedi azonosító számú BKK Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program - Kivitelezés I. csoport megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és
a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak a 2. számú módosítását, az előterjesztés 11. számú
melléklete szerinti tartalommal.
f.) az előterjesztés 4. f) „Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok” cím
alatt szereplő 7863 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási
program - Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, terveztetése,
tervfelülvizsgálata megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó In-house
tervezési együttműködési megállapodásnak az 1. számú módosítását, a 7864 egyedi azonosító
számú Bp. Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés I. csoport megnevezésű
felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak a 3. számú
módosítását, a 7896 egyedi azonosító számú Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020
megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak
a 2. számú módosítását, a 7933 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport /2021 XI. ker. Október huszonharmadika utca
megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásnak
az 1. számú módosítását, a 7934 egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi
útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021 X. ker. Mádi utca (Sibrik Miklós út- Kada utca)
In-house kivitelezés megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának 2. számú és a 7935 egyedi
azonosító számú Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II.
csoport/2021 XX. Mártírok útja (Határ út-Kossuth Lajos utca) In-house kivitelezés megnevezésű
felújítási feladat engedélyokiratának 3. számú, valamint a 7934 és a 7935 felújítási feladatokhoz
kapcsolódó In-house kivitelezési együttműködési megállapodás 2. számú módosítását, továbbá a
8034 egyedi azonosító számú M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés
megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó tervezési, kivitelezési
együttműködési megállapodásnak az 1. számú módosítását, az előterjesztés 12. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az engedélyokirat és az engedélyokiratokhoz kapcsolódó megállapodás
módosításokat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.
határidő:

az engedélyokiratok vonatkozásában a Közgyűlési döntéstől számított 30 napon belül, az engedélyokiratokhoz
kapcsolódó megállapodások vonatkozásában az engedélyokiratok hatályba lépésétől számított 30 napon belül

felelős:

Karácsony Gergely főpolgármester
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5.
Budapest Főváros Önkormányzata maradványelszámolását követően, a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkehelyzetének rendezése érdekében várhatóan 2022. évben
hozzávetőlegesen 2.400.000 ezer Ft pótbefizetés megfizetése válik szükségessé, amely összegből 997.000
ezer Ft-ot a FUTÁR rendszer fejlesztésére kell fordítani.

Határozathozatal módja: az 1., 3., 4. számú határozati javaslatok elfogadásához minősített, a 2. és 5. számú
határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.
Digitálisan aláírta:
Tüttő Kata
Zsuzsanna
Dátum: 2022.04.07
13:44:14 +02'00'

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:
1. A Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
2.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok

3.

A Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok

4. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
5. A Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
6. Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó új közlekedési feladatok
7. Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
8. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
9. Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
10. Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, beruházási feladatok
11. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
12. Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési, felújítási feladatok
13. Jelen előterjesztésben bemutatott felhalmozási feladatok aktualizált pénzügyi összefoglaló táblázata
függelékek:
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1.Előirányzat módosítással érintett beruházási feladatok bemutatása
2. Előirányzat módosítással érintett felújítási feladatok bemutatása

18:14:51 +02'00'

Berente
Katalin
Németh
László

Digitálisan aláírta:
Németh László
Dátum: 2022.04.04
11:28:36 +02'00'

Digitálisan aláírta:
Berente Katalin
Dátum: 2022.04.04
14:13:39 +02'00'

Dr.
Dauner
János

Digitálisan
aláírta: Dr.
Dauner János
Dátum:
2022.04.04
16:04:15 +02'00'

14 / 14 oldal

