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Képvis elő.testĺi lete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmények:

A Palotanegyed terii|etén f0I2. évben fejeződtitt be több kőzilt ĺtépítése az Európa Belvárosa
pľogram keretében, melynek során a Gyulai Pál utca |ęzárása is megtöľtént. A neryed
furgalmi ľendjének felĺi.'lvizsgĺílata vái|t szükségessé az Eurőpa.Belváľosa program, az új

beruhĺázások elkészülte és az átmenő foľga|om, szökő utak megsziintetése miatt. Emiatt a
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság az 1875/201 l. (xII.4.) számű határozata a|apjźn a
Józsefuárosi onkormilnyzat megbízta a Mobliteľv f000. Kft-t a Palotanegyed
forgalomtechnikai vizsgáiatálnak és tanulmánýeľvének elkészítésével. 2012. január
hónapjában a munka megkezdődött.

Éffi ĺ.{ffiZäTT

Előteľjesztő:,Egry Attila alpolgáľmester és Szi|ágyi Demeteľ önkoľmányzati képviselő

A képvise lő-te stÍileti iilés időpontj a: 20 12. november 0 8. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Palotanegyed foľgalorntechnikai vźitoztatasaí és a faültetések
tenrezési feladatainak. valamint kivitelęzésének előkészítésére.

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített
szav azattöbb sé g szüksé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság vé|eményezi x
Humánszotgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatfu ozati j av as|at a bizottsĺM szllmĺáré:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesĺés
mestiáľsvalását.
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Folyamatos konzultációk töľténtek a teľvezési időszakban az érintett lakossági és.hatósági
szereplőkke|, valamint 2 lakossági fórum is megrendezésre keriilt.EzekuÍáln20|2 májusában
a tęľv forgalomtechnikai tanulmánýerve elkészült (l. számri melléklet). : .

A teľvezés egyik legfontosabb szempontja a Máľkus EmíIia utcą mggnyitásaa Rákőęzi'tlt
irźnyé*la, Az íú csomópont biĺosítana l.ĺ;uta.ĺ lehetőséget a 'negy-édbd .äz.E^izsébcť 

ńĺo,
ftányéh4 mely a Gyulai Pál utca|ezérásautźnmegszűnt. A csomópont mihámara6bi.atepĺtest. 

-

miatt az engedélyes tervek elkészítése sziikségessé vált. ' . 
:

A Képviselő-testiilet a |f3/2O|2.(Iv. 05) .,a-ĺ hatfuozatában ligy dĺlntött, hogy támogatja a
Márkus Emília utca Rákóczi útľa történő megnyitiására és a Pąlotanegyed.{o.Ígalomtechnikai
tanulmánytervében szeľep|ő új rÍtiľányok kialakítására vonatkozó tervezési munkálatokat (2.

szélmű melléklet).

E két felad atra az onkoľmány zat a Budapest Főváros Városépítési
Kft.) ki'tött szerződést. A BFVT Kft. feladatai részletesen: .

(BFVT

:.

1. ,A VIII. kerület Máľkus Emília utca Rákó-ozi it iránylíba töľténő megnyitásĄľ.rbz..
kapcsolódó forgalomtechnikai-útépítési, jelzőlámpás forgalomiľányítási, kĺizvilágítási, ..

csatoľnaépítési egyesített engedélyezési és kiviteli terveket |eszáiÍította (3.. sżámri' melléklet);. .

(Megjegłzés: e feladattal pdrhuzamosan tobbször történt egłeztetés a BKK egles divíziaival, a.Blillią
Lujza térre torténő beruházást kezdeményező Ablon Group Kft-vel, Ýalamint a.ĺulajdonos Fővárosi-
onkormányzattal és az egłéb kozmű śzakagak képviselőivel.) . 

' ' :

A BFTV Kft,. az elkészült tervdokumentáció engedé|yezési folyamaĺát 2012 júliusában
megindított a. Az éwényes engedély megszeruése 2O|3 : január hóňapb an vźrhatő,

, .. 
. . .i ' :

2. A Pa]otanegyed új forgalomtechnikai rendjébez kapcsolódó új útinĺnyok kialakítiĺsáľa .

vonatkozó teľveket a BFVT Kft. leszállította. A tervdokumentáció azalábbiakattafia|mał.z,a: 
]'

o A jelenlegi állapot és az e|azmények feltlírása

o A követke zo fejezet rövid leírást és a hozzáluk taľtozó tervezett forgalomtechnikai

teľveket tfugya|ja. 23 t|j helyszínen váútozik a forgalomtechnikä. A:'tervézó a.. 
,

. megrendelő kéľéséľe javaslatot' adott a Hoľánszky utca - Krúdy ut ca _ Máría.utoa _ .'

Bródy S utca forgalmi rendjének a tanulmánýeľvtől eltérő forgalmi ľendjének

kialakítására. A javaslat a|apján a lakosok teľületen bęlüli paľkglóhely keresésében

biztosítkiinnyebbséget,deazétmenőfoľgalomnakugyanúgynemadtere

. A Palotanegyed teljes foľgalomtechnikai tanulmánýeľvében szeľeplő változtatások

kiilönböző engedélyezi eljáľásokat kíván.

o egyesített engedélyezési és kiviteli terveket sziikséges készíteni. '- .

. ''-l . Máľkus ,Emília utcai csomópont esetében (ez jelen!ęę elkészĹilt,.az,...

engedé|y ezési flŁisban tart)

: :ľ:ľT'T"',:-"T:"ľ T"TälŁyi utca csomópontjának

szegé|ykorľekciója

Az építési engedély köte|es teľvek jóváhagyatźsaa gyakoľlat a|apján mintegy fel év.



] o Forgalmi ľend megvźitoztatása nem építési engedély köteles tevékenység, a
. keze|ó.hozzájáru|ásá*a| végezhető. Az engedé|yezési tervek jóvéhagyatása

mintegy 3 hetes időigénýjelent.

,Ą.BF\łT K'ft..javaslatot te"sz a ;,Tempó 3'0,,-as zóna kialak ítźsára. A megvalós ítĺźsra 4 iitemet
tervez, melyek kĺjliin-kĺilön kivitelęzhetőek.

A 30-as zőnakia|akitásánakfe|tétele a2. számilmelléklet miĺszaki |eírźls 7. ponda szerint,
hogy az utcák csticsóraforgalma 400 jlh éľtéket nem haladhatja meg.

Emiatt a beĺlezetését meg kell előznie az I. ütom szerint a forga|omtechnikai változtatásoknak,
nraj d forgď omszámlréůźtst ke l l i sméte lten ké sz íten i.

Amennyibe n az értékĺnegfelelő a 30-as zőna bevezetése lehetséges akkor a zőnáú je|ző táblák
kihelyezésére van lehetőség.

A Máŕkus Emília utca megnyitása valamint a Jőzsef kö,rút Baľoss utca csomópont kiépítése
uüán.a 30-as zőn4 valamint a Falotanegyed foľgalomtechnikai tanulmánýeľvének további
váitoztatásainak végrehaitźtsa indokolja a jövőben további forgalomszámlálási vizsgálatok és
lratástanu lmány készítését.

A BFVT Kft. az,előzőekben ismeľtetett a dokumenüíció végén tervezői költségbecslést
készített a további sziikséges tervezési feladatokľa és a kivitelezési munkálatokľa. (2 számtl
melléklet teĺv ezói költségbecslés fej ezet).

ľ'łi i'ffiĹbffid'iffiřöi;iaii"virJĺv,ilk ; 
" 

t"* jái ĺĺľľratoan ĺelévi .łi i..r'
Tárgy TervezeÍt tervezési

köłtsée Gt)
Terr'ezett beruhazási
kivitelezési kĺiltséee (Ft)

Osszesen (Ft)

Baľosś utca - József
kľt. jobbra kisíves
kanyaľodrís a Baross
utcáľa

700.000,- 2.976.t4t,- 3 676141+^FA,-

Trefort utca 100.000.- 236.000.- 336 000+ÁFA..

Máľkus Emília utca engedélyek
beszeľzése
folvamatban

elore becsülve 20.25 M Ft előre becsü|ve 20-
25MFÍ.

ĺĺffi Ł lu.'t"'Jl.ei*lruil ] ;''i.iźÉĺä]l

Palotanegyed új folgalrni'
rendiének kialakítrása

utcanév Beruhiázás várható

lq!rcége -
Bródv Sánđor 257 000,-

Múzeum 47 000,-

Otpacsirta 33 000,-

Reviczky 28 000,-

Szentkiľályi 488 000"-



Kľúdy Gyula j 106 000,-

Maľia 258 000,-

Somogyi Béla 252 000,-

Stahly 159 000,-

Gvulai Pá] 19 000,-

Vas tf9 000,-

Kőfaľagó 46 000,-

Pollack Mihály tér 152 000,-

Rökk Szilaľd 125 000,-

Osszesen 2 099 000+ÁFA.-

Megrendelo által kért tervezÓ iavaslat (opció):

Bródv Sándor 121000,-

Horáńszkv, 39 000,-

Krúdy 41 000,-

Mrária 66 000,-

Osszesen 267 000+ÁFA,-

Meerendelő által kéľt tervezói iavaslat (opció):

30-as zóna kialakítása aziivezet ki és bejáľatainál

A kĺizlekedési tábla és oszlopok kihelyezése

osszesen 420.000 Ft+AFA

Mĺndłisszesen 2 786 000+ÁFA,-

Faso ľtelepítés en gedéIye ztetése

: A Palotanegyedet éľintő F.urópa Belváros Progľam sikeľes lebonyolítása az e|miit két évben
'. .'' . megÍöľtént. A váľoskép kialakíĺísą szépítése, köľnyezeti hatĺások felerősítése éľdekében a

.Képviselő-testĺilet a 287/2aD. (V[I.29.) szÁmű határozatában úgy döntĹitt, hogy 59 tä
ültetését tátmogatja a negyed alábbi utcáiban:

o Bľódy S. utca _ 14 db fa

i ' o Somogyi Béla utca _ 19 db fa

. Rökk Szilárd utca_ 16 db fa

o Trefoľt utca _ 10 db fa

A faültetések helye a paľkolóhelyek és a járdahatźrénkerültek meghatározásra. A kiépítések
, . . az űtpźiyźtt, a járdaszegélyt és a gyalogos felületet is érintilq emiatt egyesített útépítési

engedélyezési és kiviteli teľveket kel| készíteni. A faü|tetések kivite|ezésére a Képviselő-



testtilet 'a 287 lfllf . (VIII'29.) számű hatźtrozatátban űgy döntött, hogy' a szükséges péĺuíigyi
fedezetet biztosítja (3 ,670,9 e Ft-ot a IYSZ megkapta 20|f . évben), a te|epítés lebonyolítója a
Józsęfvárosi Városiizemeltetési Szolgálat. A negyedben teľvezett fatiltetéseket tavasszal
éľdemes lebonyolítani. Máľcius 15-e előtt il|efue az időjáľástól fiiggően lehet az aszťaltbontást
megkezdeni technológiai okok miatt. ' :

Kłiltségek és a pénziigyĺ fedezete

A Palotanegyedben tervezett foľgalomtechnikai és faiiltetési beavatkozások elvégzéséhęz
útépítési engedélyes .teľvek sztikségesek. Az łisszes tervezési feladat ellátásának
költségvetési igénye előzetes piaci kutatás és ateruezői költségbecslés alapján az a|ź.ŕ,biak:

a) . A forgalomtechnika megvalósitásáthoz sziikséges teľvezési feladatok elvégzésére nettó
800.000,- Ft, bruttó 1.016.000,. Ft fedezet sztikséges (700.000 Ft József kľt. Baross
utca jobbra kisíves fordulás kialakítása; 100.000 Ft a Tľefort utca ívkoľrekciója)'

b) faĹiltetés teľvezési fe|adataira bľuttó 700.000'- Ft fedęzet szükséges.

Tervezési feladatokra összesen bruttó 1.716.000'- Ft.

A tervezési feladatok utźn az engedélyezési eijáľás soľán a męgľendelőnek kell a hatósági
díjakat fizetnie, hogy az ő nevére szóljon az engedé|y. A Márkus Emília utca
engedélyezési e|járasa és a további tervezési feladatok során felmeriilt hatósági díjakra
azelőzntes felmérések alapján bruttó 350.000 Ft sziikséges

A becsiilt éľték alapján a'tervezés megľendeléséľe vonatkozőan kijzbeszęrzési értékhatáľt el
nem éľő beszerzési eljárás lefolýatĺása szĹikséges alőzsefuárosi ÖnkpľmőnyzatKözbeszerzési
és Beszerzési ĺzabá|yzata a|apjáln. A beszerzési eljárás eredményének megállapítása a
19/2009, (v.06.) iinkonnányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés l. pontjának c) alpontja szerint a
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatáskö'ľébe ártozik.

A forgalomtechnika kĺvĺtelezésére az a|átbbi költségek szükségesek:

'' o nettó 2.786.000,- Ft, bruttó 3.538.f20,- Ft kivitelezése a forgalomtechnikai
tanulmánýeľvben szereplő 27 utca megfordítiísára és a 30-as zőnakia|akitźsa,

o nettó f36.0OO,. Ft+ÁFÁ., bľuttó 299.7f0,- Ft kivite|ęZése a Trefort utca kivitelezési
költsége

o nettó 2.976.141,-Ft,3.779.700,- a Baross utca_József kľt. jobbľa kisíves kanyarodás
kivitelezéséľe,

o bľuttó 20.000.000,- Ft a Máľkus Emília utcát érintő kivite|ezési ktĺltségéľe.

JavasloÍn, hogy 2012. évblen valamennyĺ tervezésĺ köttségre (bľuttó 1.716.000,- Ft), az
engedé|yezési e|jáľás soľán a hatóságĺ díjakľa (bľuttó 350.000'- Ft) és kivite|ezésÍ
kiiltségľe (nettó 5..998.141'. Ft,7.617.639r) - aMárkus Emília utca kivételével - összesen
bľuttó 9.683.639'- Ft keriiljön biztosításľa.

Fedezetü| javaslom a mĺikłidésĺ általános tartalék e|őirányzatát megieliilni' továbbá a
Máľkus Emília u. kĺvĺtelezési kii|tségéľe előzetes kötelezettségválla|ást.



Továbbĺ javaslatok a Palotanegyed foľga|omtechnilcĺját illetően

A foľgalomtechnikai tanulmányteľv és a további tervezési feladatok vizsgáitźk és javaslatot
tettek az egyirányis utcák.ellenirányu keľékpározhatőságára. A bevezethetősége előtt érdemes
aztĄ gépjármű foľgalmi ręnd bevezetése után, majd kb fél-egy év eltęltę tlttnaz ťlj foľgalmi
rend,. szerint foľgalomszámlálást végezni. Amennyiben a foľgalomszámlálás során az
eryirányú utcákban az I óránkénti gépjáľmti forgalom kevesebb, mint 200 egység jáľmiĺvet
mutat" akkoľ |ehet az ellenirányú kerékpáľos foľgalmat engedélye7ni. A kivite|ęzésére a
.tervező az előterjesztés 2. szélmű męllékletét képezó ,,Palotanegyed új forgalomtechnikäi
ľendjéhez kapcsolódó új útirányok kialakítására vonatkoző terv,, tqvezői költségbecslés
fejezetében tesz javaslatot, miszerint a kivite|ezés neffó kiiltsége 779.000,- Ft. Miutĺán.a
forgalomtechnika kivitelezése 2013 tavaszán valósÍtható meg, javasolt az t| forgalmi rend
szükséges méréseit 1 évvel később fD|4-ben e|végezni, és a sziikséges módosításokat
elvégezni. A becsiilt költség ennek megfelelően vźůtozhatnak.

A foľgalomcsillapításra további Ĺitemeket javasol a tervezo, melyet az előterjes ztést 2. széłmtl
mellékletét képezo ,,Falotanegyed új foľgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útiľányok
kialakításáľa..vonatkozó terv,' tarta1,maz. ,A teľvezői költségbecslés a|apjétn a további
beavatkozások kö ltsé se i az a|ábbiak.

A Képviselő-testiilet döntése a helyi önkoľmányzatokró| sző|ó 1990. évi LXV. tiĺľvény 2. $
(2) bekezdésén, a 8. $-án, a 10. $ (1) bekezdés d) pontján alapul.

Kéręmaza|ábbibatározati javaslatelfogadását.



H,ł'ľÁRoZATI JAvAsLAT

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy

l.

Felelős:

Hatáľidő:

f.

J.

a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó, valamint a 287/2012.
(VIII.29.) sz. képviselő-testĺileti hatétrozat szerinti faültetésekhez sziikséges tervezési
munkálatokelkészítéséľebruttó2.066.0a0,.Ftfedezetetbiztosít.

a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzésére - a forgalomtechnikai tanulmányteľvben szereplő 2| utca megfoľdításárą

a József kĺ. - Baross utca jobbra kisíves kanyarodás és a Trefort utca kivitelezésére _
bruttó 7.6|7.639,- Ft fedezetet biaosít.

az |. - 2. pont szerinti beszerzés és kivitelezési kiiltség fedezetéül a műktidési cél
általános taľtalékon belĹil az általános taľtalékot jelöli meg és ezze| egyideju|eg, az
onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beli.il az
általános taľtalék e|(5irányzatátt 9.683,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 1160l cím
fel halm ozás i e|óir álny zatźtt" u gyan ezen ös szegge l megeme l i.

20.000,- e Ft előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként a 2OI3. évi
költségvetés terhére a Márkus Emília utcai csomópont kivitelezési költségéľe.

Kifejezi azon szátndékát, hogy az t$ forgalomtechnika rend kivitelezését követően (a

Máľkus Emília utca kinyitása a Rákóczi tlt irányétba és a József körutľól a Baross
utcáratöľténő kisívii jobbľa kanyarodás) forgalomszámlálást és hatástanulmánýkívén
készíteni a Palotanegyed tertiletén, és ennek ismeľetében fog diinteni a további
foľgalomtechnikai rend átalakítĺísľól

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozat 3. pontjában foglaltakat az önkormźnyzat
költségvetéséről szó|ó ľendelet ktivetkező módosításánéůvegye figyelembe.

felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 4. pontjában foglaltakat a 2013. évi
költségvetés teľvezésénél vegye figyelembe

Polgáľmesteľ,

l._3. pont esetén 2012. november. 08.

4. pont esetén af0l3. évi kiiltségvetés teľvezése

5.20|3 máľcius első ľendes Képviselő-testiileti iilés

4.

5.

6.

7.



6-7, pont esetén az önkotmétnyzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 20|2. december 31.

Á dłintés végľehajtását végző.szervezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi lľoda,'
Pénziigyĺ tigyosztály

Budapest, 20I.2. oktőber 29.

4/tul
Egry Attila

alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízálsá ból :
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