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Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020-ban kezdte meg a Népszínház utcai csomópontok 
közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. 2021-ben készült el a Kiss József utca Népszínház utca 
kereszteződésének megújítása, mely az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket.

A következő beavatkozás az Alföldi utca - Népszínház utca - Vay Adám utcai torkolat 
tervezése, ami 2022. június 21-én kezdődött. A tervezés célja a csomópont biztonságosabbá 
tétele, gyalogosok előnyben részesítése, továbbá zöldfelületek növelése.

A tervek 2022 december elejére készültek el. A tervek szerint a csomópontban a 
gépjárműforgalom csillapítása miatt, az út a gyalogos járdával megegyező szintbe kerül. Ezáltal 
a gyalogosforgalom biztonságosabbá válik, és elsőbbséget élvez a gépjármüvekkel szemben.
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A kereszteződés további forgalomtechnikai változásokkal - Alföldi utca egyirányúsítása, 
úttorkolat szűkítés, szélesebb járda -, zöldfelületek létrehozásával, fatelepítésekkel, esőkertek 
kialakításával, utcabútorok kihelyezésével alakul át. A tervezett 18 új fa közül 15 zöldfelületbe, 
3 a burkolatban kialakított speciális faverembe kerül telepítésre.

A területen játékos, szabadon felhasználható ülőbútorok (beton ülőkavics, műanyag lépegető 
korongok), illetve hagyományos, egyszemélyes kar- és háttámlás padok elhelyezése is 
tervezett. Emellett ivókút, kerékpártárolók, és kommunális hulladék-, valamint kutyaürülék 
gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtők is helyet kapnak a csomópontban.

A tervek véglegesítését 2022 nyarán on-line lakossági véleményezési folyamat előzte meg, a 
lakosság részérő érkezett releváns észrevételek beépítésre kerültek a tervbe.

A felújítás tervezői árazott költségvetése bruttó 90.000.000.- Ft.

IL A beterjesztés indoka

Az Alföldi - Népszínház csomópont felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás mielőbbi 
megindítása érdekében szükséges a 2023. évi költségvetés terhére történő előzetes 
kötelezettségvállalásról szóló döntés, ami a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A felújítás kiviteli terve és árazott költségvetése az Önkormányzat 2023. évi költségvetési 
előterjesztésének zárását követően készült el, így a 2023. évi költségvetésbe nem került 
betervezésre.

HL A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja pénzügyi fedezet biztosítása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében: az 
Alföldi - Népszínház csomópont felújítására, melyhez a tervezői költségbecslés alapján bruttó 
90.000.000 forint szükséges. Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 
2023. évi költségvetése terhére előzetesen kötelezettséget kell vállalnia.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-a alapján 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. 
pontja alapján (az Önkormányzat költségvetését érintő ügyek) minősített többség szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint „Az 
államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási 
előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek 
hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok 
szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak 
a tervezésekor biztosítania kell”

Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.5. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és 
hatásköre különösen: véleményezi az önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és 
természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2022. (........ ) határozata

az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére a Népszínház -Alföldi csomópont 
felújításához kapcsolódó kötelezettségvállalásról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Népszínház - Alföldi csomópont felújítására az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében bruttó 90.000.000 összegben pénzügyi fedezetet biztosít,

2. felkéri a polgármestert, hogy a felújítási előirányzatot az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésébe építse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. december 7. /7

-fcídX Dániel

alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtos Csilla
jegyző
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