
Effi'' ęf.tęffié#
Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képvise|ő.testtilet e szőlmár a

Tĺsztelt Képviselő-testiilet !

Előzmények:

A Palotanegyed teľü1etén20|2, évben fejeződott be több köZ6t átépítése azBurópa Belvaľosa
program keľetében, melynek soľán a Gyulai Pál utca |ezźrćsa is megtörtént. A negyed
forgalmi rendjének felülvizsgálata vźit szĹikségessé az Eurőpa Belvaľosa program, az íj
beľuhazások elkésztilte és az átmenő forgalom, szökő utak megsztintetése miatt. Emiatt a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 187512011. (xII.4.) sztlműhatétrozata a|apján a

Józsefuáľosi onkormányzat megbizta a Mobliterv 2000 Kft-t a Palotanegyed
forgalomtechnikai vizsgźl'atának és tanulmánýervének elkészítésével. 2012. januar

hónapjában a munka megkezdődött.
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Előteľjesz tő Egry Attila alpolgármester és Szilágý Demeter önkormanyzati képviselő

A képviselő-testtileti iilés időpontj a: 20 |2. október 1 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Palotanęgyed foľgalomtechnikai vtůtoztattlsai és a faültetések
tervezési feladatainak. valamint kivitelezésének előkészítéséľe.

A napirendet nyllt ülésen kell targyalni, a hatźtrozat elfogadásához minősített
szav azattőbbs ég szüks ége s.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határozati jav aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

meńttrwa|źsát.



Folyamatos konzultációk történtek a tervezési időszakban az #ntett lakossági és hatósági
szereplőkkel, valamint 2lakossági fürum is megrendezésre került. Ezekltáĺz}|Z. májusában
a terv forgalomtechnikai tanulmanýerve elkésztilt (1. számú melléklet).

A tervezés egýk legfontosabb szempontja a Márkus Emília utca megnýtása a Rákóczi út
irźnyźha. 

^z 
tlj csomópont biztosítana kijutási lehetőséget a negyedbő| az Erzsébet híd

irźnyźtba, mely a Gyulai Pálutca |ezárásautan megsziĺnt. A csomópont mihamaľabbi átęítése
miatt az engedélyes tervek elkészítése szĹikségess é vá|t.

A Képviselő-testiilet a |2312012. (tV. 05.) sztmlthattrozatźtban úgy döntött, hogy támogatja a
Markus Emília utca Rákóczí,tltra történő megnýtásara és a Palotanegyed forgalomtechnikai
tanulmanýervében szereplő új útirłányok kialakításara vonatkoző tervezési munkálatokat (2.

számll melléklet).

E két feladatra az onkormányzat a Budapest Fővaros Városépítési Tervező Kft-vel (BFVT
Kft.) kötött szerződést. A BFVT Kft. feladatai ľészletęsęn:

1. A VIIL kerĹilet Mĺĺľkus Emília utca Rákóczí tlt irźnyźlba töľténő megnýtásához
kapcsolódó forgalomtechnikai-útépítési, je|zo|źmptts foľgalomiľánýtási, kőzvi|ágqtási,
csatornaépítési egyesített engedélyezési és kiviteli terveket leszállította (3. számú melléklet).
(Megiegłzés: e feladattal pórhuzamosan ttibbsztjr tĺjrtént eg1leztetés a BKK egłes divízióival, ą Blaha
Lujza térre történő beruhazdst kezdeményező Ablon Group Krt-vel, valamint a tulajdonos Fővarosi
onkoľmónyzattal és az egÉb kĺ)zmű szakágak képviselőivel.)

A BFTV Kft. az elkészĺilt tervdokumentáció engedélyezési folyamatát 2012. júliusában megindította.
Az érvényes engedély megszerzése 2013. jaĺutlr hónapban várhatő.

2. A Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útirĺĺnyok kialakításara
vonatkozó terveket a BFVT Kft. leszállította. A tervdokumęrltźrciő az alźtbbiakattartalmazza..

o A jelenlegi állapot és az eIozmények fe|tźrása

o A következő fejezet rövid leírást és a hozzź$uk tartoző tervęzett forgalomtechnikai
terveket tárgya|ja. 23 új helyszínen váitozik a forgalomtechnika. A tervező a

megrendelő kéľésére javaslatot adott a Horánszky utca _ Krudy utca - Máľia utca _

Bródy S utca forgalmi rendjének a tanulmiĺnýervtől eltéľő forgalmi rendjének

kialakítására. A javaslat a|apján a lakosok teľĹileten belüli parkolóhely keresésében

biztosít könnyebbséget, de az źltmeĺó forgalomnak ugyanúgy nem ad teret.

o A Palotanegyed teljes forgalomtechnikai tanulmanýervében szeľeplő változtatások

kĹilönböző engedélyezi eljĺĺľásokat kívrín.
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engedéIy ezési f äzi sban taľt)

r Ą József körut és a Baĺoss utca csomópontja

. valamint a Trefoľt utca és a Szentkirálý utca csomópontjának

szegélykorľekciója

Az építési engedély köteles tervek jóvĺĺhagyatźsa a gyakorlat a|apjanmintegy fél év.



o Forgalmi ľend megvźitoztatása nem epítési engedély köteles tevékenység, a
kezelő hozzájźlrulásával vége zhető. Az engedélyezési tervek j óváhagyatása
mintegy 3 hetes időigényt jelent.

A BFVT Kft. javaslatot tesz a ,,Tempó 30''-as zőnakja|akitásźtra. A megvalósításra 4 iitemet
tewez, melyek ktilön-ktilön kivitelezhetőek.

A BFVT Kft. az előzőekben ismeľtetett a dokumentárció végén tervezói költségbecslést
készített a további szükséges tervezési feladatokra és a kivitelezési munkáIatok'ra. (2 szźmtl
melléklet tervezői költségbecslés fejezet).

T.árgy Tervezett tervezési
kdltsés (Ft)

Tervezett beruházási
kivitelezési költsése (Ft)

Osszesen (Ft)

Baross utca _ József
krt. jobbra kisíves
kanyarodás a Baross
utcára

700.000.- 2.976.r41., 3 676 r4r,

Tľefort utca 100.000,- f36.000,- 336 000.-

Márkus Emília utca engedélyek
beszeľzése
folyamatban

előre becsülve 20-25 M Ft előre becsĹilve 20 M
Ft

Palotanegyed új forgalĺni
rendiének kialakítása

utcanév Beruházás vźrbató
költsése

Bródv Sándor 257 000,-

Múzeum 47 000,-

otpacsiľta 33 000,-

Reviczky 28 000,-

Szentkiľályi 488 000,-

Kľudy Gyula 106 000,-

Mrária 258 000,-

Somosyi Béla 252 000,-

Stáhly 159 000,-

Gyulai Pál 19 000,-

Vas 129 000,-

Kőfarasó 46 000,-

Pollack Mihálv tér 152 000,-

Rökk Szilárd 125 000,-



Osszesen 2 33s 000.-

Mesľenđelő által kért tewezoi iavaslat (opció):

Bródv Sándor t21 000,-

Horiánszkv 39 000,-

Krudy 41 000,-

Mária 66 000,-

Osszesen 267 000,-

Mindösszesen 2 602000,-

Fasoľtelepítés engedélyeztetése

A Palotanegyedet éľintő Európa Belvaros Pľogram sikeres lebonyolítása az elmúlt két évben
megtörtént. A váľoskép kialakítása, szépítése, k<irnyezeti hatások felerősítése érdekében a
Képviselő-testiilet a 2871201'2. (V[I.29.) szátmű hatźrozatźtban úgy dĺintött, hogy 59 fa
ültetését tźmogatja a negyed alábbi utcáiban:

o Bródy S. utca _ 14 db fa

o Somogý Béla utca _ 19 db fa

o Rökk Szilaľd utca - 16 db fa

A faültetések helye a parkolóhelyek és a járda hatfuźn keľültek meghatáĺozásra. A kiépítések
az tltpźt|yát, a járdaszegélý és a gyalogos felületet is éľintik, emiatt egyesített útęítési
engedé|yezési és kiviteli terveket kell készíteni. A faültetések kivitelezésére a Képviselő.
testÍilet a28712012. (VIII.29.) szálĺÍlhatározatźlban úgy döntött, hogy a szfüséges pénnlgyI
fedezetet biztosítja (3.670,9 e Ft-ot a JYSZ megkapta 20|2. évben), a telepítés lebonyolítója a
Józsefuĺírosi Viĺrosiizemeltetési Szolgálat. A negyeđben tervezett fatiltetéseket tavasszal
érdemes lebonyolítani. Maľcius 15-e előtt illetve az időjarástól fiiggően Iehet az aszfaltbontást
megkezdeni technológiai okok.

Költségek és a pénzüryi fedezete

A Palotanegyedben tervezett forgalomtechnikai és faültetési beavatkozások e|végzéséhez
útépítési engedélyes tervek szĹikségesek. Az iisszes tervezésĺ feladat ellátásának
költségvetési igénye előzetes piaci kutatás és a tervezoi költségbecslés alapjĺán az a|ábbiak:

a) A forgalomtechnika megvalósításáůloz szfüséges tervezési feladatok elvégzésére
bruttó 800.000,- Ft feđezet szfüséges (700.000 Ft József krt. Baľoss utca jobbra
kisíves fordulás kialakítása; 100.000 Ft a Trefort utca ívkorrekciója).

b) faültetés tervezési fe|adatairabruttó 700.000,- Ft fedezet szfüséges.

Tervezési feladatokľa összesen bruttó 1.500.000.- Ft.



A becsült érték a|ap1áĺ a tervezés megrendelésére vonatkozóaĺkozbeszerzési éľtékJratárt el
nem érő beszerzési eljarás lefolytatása szfüséges a Józsefuáľosi onkorményzatKözbeszerzési
és Beszerzési Szabá\yzata a|apjĺán. A beszerzési eljarás eredményének megállapítása a
|9/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontja szerint a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľéb e l.artozĹk.

A forgalomtechnika kĺvitelezés ére az alábbi költségek szĹikségesek:

o bruttó 2.602.000,- Ft kivitelezése a forgalomtechnikai tanulmrĺnýervben szerep|ó 2I
utca megfordítźsfua,

o bruttó 2.976.|4|,- Ft a Baross utca _ József krt. jobbra kisíves kanyaľodás
kivitelezésére'

o bruttó 20.000.000,- Ft a Máľkus Emília utcát érintő kivitelezési költségéľe.

Javaslom, hory 2012. évben valamennyĺ teruezési kiiltségľe (bľuttó 1.500.000'- Ft) és

kĺvitelezésĺ kiiltségľe (bruttó 5.578.141'. Ft) . a Máľkus Emília utca kivételével _
łisszesen bruttó 7.078.141,- Ft keľüljtin biztosításľa.

Fedezetül javaslom a műkiidésĺ általános tartalék e|őirányzatát megielölni' továbbá
Máľkus Emília u. kivĺtelezésÍ költségére e|őzetes kiitelezettségvállalást.

Továbbĺ javaslatok a Palotanegyed foľgalomtechnĺkáját illetően

A forgalomtechnikai tanulmĺínyterv és a további tervezési feladatok vizsgźńtźů< és javaslatot
tettek az egýrtný utcák ellenirányú keľékpĺírozhatősźryźra. A bevezethetősége előtt éľdemes
azúj gépjármu forgalmi rend bevezetése, majd kb fel-egy év eltelte utén az új forgalmi rend
szerint forgalomszámIáIźst végezni. Amennýben a foľgalomszámlálás soľán az egýrźtnytl
utcfüban az 1 őránkénti gépjrírmű forgalom kevesebb, mint 200 egység jáľmiĺvet mutat, akkor
|ehet az elleniraný kerékparos forgalmat engedélyezni. A kivitelezésére a tervezó az
előterjesztés 2. szálmű mellékletét képezo ,,Palotanegyed új forgalomtechnikai renđjéhez
kapcsolódó új útírányok kialakításara vonatkoző terv,, tervezői költségbecslés fejezetében tesz
javaslatot, miszeľint a kivitelezés költsége 779.000,- Ft. Miutan a forgalomtechnika
kivitelezése 20|3 tavaszźn valósítható meg, javaso|t az új forgalmi rend szükséges méréseit 1
éwel később 20|4-ben e|végezĺi, és a szfüséges módosításokat elvégezni. A becsült költség
ennek me gfel elő en v źito zhat.

A forgalomcsillapításra további ütemeket javasol atervező, melyet az előterjesztést2. szźlmu
mellékletét képező,,Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útirányok
kialakításáĺa vonatkozó terv'' 1arta|maz. A tervezői költségbecslés alapjźn a további
beav atkozźtsok költség ei az a|élbbíak.



Teĺnpó 30.as övezet kiatakítĺása iitemezve
I ütem Forgalomtechnikai

beavatkozás
Közlekedési tábla és oszlop
kihelvezés í1 4 helvszínen)

I 375 000.-

il. titeĺn Építési beavatkozás belső utaka

kereszteződéseiben
sebességcsölĺkentő ktiszöbök
kialakításłának helve

31 1ó3 000.-

A Képviselő-testtilet döntése a helý önkormanyzatokľól szó1ó 1990. évi LXV. törvény 2. $
(Z)bekezdésén, a 8. $-án, a 10. $ (1) bekezdés d) pontjan alapul.

Kéremaza|źtbbihatźrozatí javaslatelfogadását.

H,łrÁnoza.Tl JAVASLAT

A Képvĺselő.testület úgy diint' hory

1. a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó, valamint a 287120|2.
(VIII.29.) sz. képviselő-testtileti hatźrozat szeľinti faültetésekhez szfüséges tervezési
munkálatok elkészítéséľe bruttó 1.500.000,. Ft fedezetet biztosít.

a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzésére - a forgalomtechnikai tanulmánytervben szereplő 21utcamegfordítására,

a József krt. - Baľoss utca jobbľa kisíves kanyarodás kivitelezésére _ bruttó
5.57 8.200,- Ft feđezetet biztosít.

az 1. - 2.poĺt szeľinti beszerzés és kivitelezési költség fedezetétil a mfü<ĺdési általanos
tartalékot jelöli meg és ezze| egýdejűleg, az Oĺlkormźnyzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általĺános taľtalékon beliil az általrínos tartalék e|őírźnyzatát 7.078,l e
Ft-tal csĺikJ<enti és a kiadás 11601 cím felhalmozősi e|í3irányzatźlt, ugyaĺ ezeĺ
összeggel megemeli.

20.000,- e Ft előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként a 2013. évi
költségvetés terhéľe a Markus Emília utcai csomópont kivitelezési költségére.

a hatźrozat I.-2., 4. pontja a|ap1arl felkéri a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi
B i zotts ágo t a b eszer zési elj ĺĺrás l efo l ytatás ĺára.

a

4.

5.



6. felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozat 3. pontjában foglaltakat az önkormźm1zat
költségvetéséľől szóló rendelet következő módosításĺínál vegye fi gyelembe.

7. felkéri a polgármestert' hogy a hatźtrozat 4. pontjában foglaltakat a 2013. éw
költségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: 1.-4., 6., 7. pontok esetén Polgármester,

5. pont esetén aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

1._3. pont esetén 2012. október. 18.

4. pont esetén a2013. évi költségvetés tervezése

5. pont esetén aYźlrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsźĺgbeszerzési eljáľás
eľedményének me gá11 apításětt követő en

6-7. poĺlt esetén az önkormźnyzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 20|2. decembeľ 31.

Hatáľidő:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi lľoda,
Pénzüryĺ Üryosztály

Budapest, 2012. október 8.
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Sziláryi Demeteľ

önkormányzati képviselő

Törvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásából:
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'rDr. Mészaľ Eľika
a|jegyző

Egry Áttila
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