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A képviselő-testületi iilés iđőpontj a: f0|3. decerrrbeľ 4. . sz. napiľend

Táľry: Javaslat a II. János Pá| pźlpa teret határoló utak fehijításával kapcsolatos döntések
meghozata|ára

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatátozat elfogadásához minősített
szav azaÍtobb ség szfü sé ges.
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Városgazdálkođási és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi x
Hum ánszolgáltatási Bizottsá g v é|emény ezi

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az
előterj e szté s megtaľgy a|ź.sát.

Tisztelt Képvĺselő-testü|et!

L Előzmények
A II. János Pźi Pźtpa teret érintően az elmúlt időszakban megvalósult, illetve megvalósuló építési
beruhĺízások vannak folyamatban.

Az Erkel Színház megújítĺásra került és 2013. második félévében újra megnyitotta kapuit. A 4-es
Metľó építése során új megálló épül a téren, egyűttal a metľómegál|ó közvetlen felszíni környezete is
megújításra kerül.

A Képviselő-testület a 276/2013. (WI.l7.) szátmű hatátrozatában úry döntött, hogy ľészt vesz a
Fővárosi Vráľosrehabilitációs Keľet ,,B'' jelií - Közösségi célú viáľosľehabilitációs pźiyánaton a
Népszínhráz Kör a Polgári Eľtékekén Egyesület egyiittrnűködésével, a II. János Pźů pźryatérí jätszőtér
funkcióbővítő megujíüása céljából. A pźůyźaati feltételek szerint a projekthez az onkoľmrínyzat önrészt
nem biztosított, a költségek 100%o-a fővárosi tĺámogatásból keľül finanszírozásľa.

Az onkoľmźnyzat sikeres pát|yźuatot nyujtott be és a Fővárosi Közgyrĺlés az |573/2OI3. (09,26.)
száműhatźrozatźnak értelmében 59.l00,0 eFttámogatást nyert a pľojekt megvalósításĺára.

il. A beteľjesztés indoka
Dr. Szeneczey Ba|źas fopolgármester helyettes úr 2013. október 28-án kelt levelében megkereséssel
fordult onkoľmányzat fe|é a teret érintő felújítísi munkákban va|ó együttmiĺködés és hozzájárutás
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tárgyźtban, illetve abból célból, hogy aFőváľosi Közgyűlés 2013. november l4-én döntött ,,A 2012'-
2014. évi Utfelújítĺźsi Program megvalósításóról szóló megźllapodas 4. szómú módosításáróI,,
dokumenfumról, amelynek keretében az ttfe|tĄitási programba felvette a 4-es Metró tervezett
źńadásźthoz kapcsolódó felszínrendezési feladatokat, igy a II. János Pźil pźlpa teľet hatiároló útszakaszok
felújítását is.

A megkeresés mel|éklete tarta|mazza az útfelújíüási munkálatok miĺszaki tarta|mtú, az azo|<ra

vonatkozó előzetes költségbecslést, amely jelen előterjesztés 1. szátmű melléklete.

A ll. János Pál pápa tériífthä|ózat t.elüjítas aza|äbbi szakaszokat érinti:

o I[. János Pál pźryatér: Kun utca és Népszínhtzutca között szakasza

o I[. János Pál pźryatér: Népszínház utca és Bezerédi utca közötti szakasza

o II. János Pál pápatér Luther utca és Berzsenyi utca közötti szakasza

o II. János Pá| pźtpatér Légszesz utca és Dologház utca közötti szakasza

A rekonstľukció felújítási összköltsége 33'097.399,-Ft + Afa (bruttó 42.033.697,- Ft), amelyből a
Fővárosi onkormányzat kéri a Józsefvźrosi Önkoľmányzat támogatästtt bruttó: 19.203.882,- Ft
összegben.

A felújítási munkák miÍszaki tarta|mźtről, az e|őzetes költségbecslésről, az önkormányzati fotás
biztosításáról valamint a pénzźltadásrő| és megvalósítrásról szóló megállapodás elfogadásáról
Képvise|ő-testiilet döntése szükséges még 2013. évben, tekintettel arra, hogy a Főváľosi
onkormány zat a beruhźtzást 20|3 . december 20. napjźtő| tervezi megkezdeni, várható befejezés 20|4 '

jrilius 31. napja.

m. Tényállási adatok
Az előteľjesztés 2. számú mellékletét képezi a Budapest, VIII. keriilet II. János Pál pápa tér
iúhá|őzatźnak megújítĺási munkáihoz sziikséges vissza nem térítendő támogatásként felújítasi
pénzeszközáttadás.átvételrőlcímiĺTámogatásiSzeľződéstervezete.

A Főváľosi Önkormányzat és a Jőzsefvétosi onkormźnyzat között folýatott egyeztetések során,
melyek középpontjában a II. János Pál pápa téľ jövője állt, tekintettel arra,hogy a tér fővárosi tulajdon,
Józsefuáros egyik legnagyobb kozparkja is egyben. A tér és kömyezetének méltó kialakítását a
köze|múltban megújult Erkel Színhźz és a hamarosan źúadásra kerülő metró állomás és környezetének
parkosítása, valamint a további parkolóhelyek kialakÍtása indokolja, mely k<ihnyíti a köľnyék parkolási
problémáit is.

A kivitelezendő útpálya felújítások tarta|mazzátkaztftpá|yákmeglévő aszfa|t kopórétegének javítását,
nagykockakő burkolat felújítását, merő|eges parkoló.állások meglévő aszfa|t kopórétegének javítását.

Iv. Diintéstaľtalmánakrészletesismeľtetése
A Képviselő-testĺilet dönt a Budapest, VIII. keľiilet II. János Péú párya tér túhźL|őzatának megújíŁási
munkáihoz szükséges vissza nem téľítendő, bruttó 19,203.882,- Ft összegíĺ támogatásként felújítĺási
pénzeszköz źńadáłs-átvételről, a felrijításra vonatkozó műszaki tartalomról valamint a Támogatási
Szerződés feltételeiről.

A beruházás mĺĺszaki tarta|ma

Aszfalt burkolatu utak javíŁĺsa a következő térszakaszokegyes részein:

o II. János Pál páryatér: Kun utca és Népszínháautca között szakasza.

o II. János Pál pápatér: Népszínhĺáz utca és Bezerédi utca közötti szakasza.

II. János Pźt|pźrya tér: Lutheľ utca és Beľzsenyi utca közötti szakasza.Ezen az útszakaszon a
burkolat javítźsźxa| egyiitt a párhuzamos parkolósáv megszűnik és ferde parkoló állások
keľĺ.ilnek kialakítĺásľa, így további 7 parkolóhely jön létľe.

II. János Pźúpápatér: Légszeszutca és Dologház utca közötti szakasza.

Nagykockakő burkolatu térszakaszjavÍtasa iĄ aszfa|tľéteg képzésével. A burko|at javitźséxa|
együtt apérhuzamos parkolósáv megszűnik és ferde parkoló állások kerülnek kia|akitásra, így
további 16 parkolóhely jön létre.
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Fedezet:

Utépítés k<iltsége

nettó (Ft) AfrfT% (Ft) bruttó (Ft)

Főváľosi
Önkormányzat

17.976.232 4.853.583 22.829.8t5

Józsefuárosi
Onkormányzat

15.12r.167 4.082.7rs 19.203.882

Osszesen 33.097.399 8.936.298 42.033.697

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja a II. .János Pźú pérya teľet hatĺároló utak megrijítása, amelynek költsége összesen
33.0g7.3gg,- Ft + Áfa @ľuttó: 42.033.697,- Ft), és amelyhez a Jőzsefvárosi onkormányzat
l5.I2L.|67,- Ft + Áľa @rutto: |9.f03.882,- Ft) egyszeri, vissza nem téľítendő pénzbeli tźtmogatást
biĺosít. Az önként vállalt feladatra a tźmogatźsi szerződés a|apjźn a pénziigyi teljesítés a szerzódést
a|áírásźtt k<jvető 30. napon történik, így az źfilta|ás időpontja 2014. janufu hónap lesz. A támogatás
költségvetési fedezetére a20I4. évi költségvetés teľhére előzetes kötelezettségvállalás szĹikséges.

VI. Jogszabályi környezet ismeľtetése
A Képviselő-testĺilet döntése a Maryaroľszághe|yi önkormányzatairól szőlő 201l. évi CLXXXIX.
törvény a 43. $ (2) és (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|átbbihatźrozati javas|atelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. a Budapest Főváros onkoľmányzatźtva| együttmiĺködik a Budapest, VilI. kerület II. János Pál
párya tér tfthźůózatźnak felúj ítása célj ából.

Felelős: Polgármesteľ

HaŁáridő: 2013. decembeľ 04.

ahatározat 1. pontja a|apjźn elfogadja az e|óterjesztés 1. számú mellékletét képező,,Budapest
VIII. keriilet II. János Páůpápa tér útfelújítási munkái előzetes tźĘékoztató anyag,, elnevezésiĺ
dokumentációt és a felújítási munkához szükséges bruttó 19.203.882,- Ft összeget vissza nem
térítendő támogatásként 20|4. évi költségvetés terhére biĺosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. december 04.

a 2. pontban foglalt önként vállalt feladat előzetes kcitelezettségvállalás fedezętéťl| az
onkormányzat2O|4. évi saját bevételét jelöli meg.

Felelős: Polgáľmester

Hatáľidő: 2013. december 04.

ahatáľozat f . pontja a|apjźn elfogadja a Budapest Főváros onkormányzata és a Józsefuáľosi
onkormányzatkozött kötendő ,,Budapest, VIII. kerület II. Jrános Páů pźryat& tlthátlĺózatźtnak

megujítási munkáihoz sziikséges pénzeszköz źLtadás-áLtvéte|rő|,, elnevezésíĺ Támogatási
szerződés taľtalmai elemeit az előterjesztés 2. szźlmű mellékletét képező tartalommal és

f e|hata|mazzaaPolgármestęrtannakatáiĺásźra.

2.
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Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés esetleges módosításainak aláírásáľa,
amennyiben az nem érint további önkormányzati sajźfi foľľásbevonást, határidő módosítást
vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosíüását.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. december 04., és az esetleges módosítasokat követően azonnal

5. felkéri a Polgármesteľt, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakat a 20|4. évi kĺiltségvetés
teľvezésénél, az onkormányzat 20|4. évi költségvetésről szóló önkoľmányzati rendelet
elfogadásánál vegye ťrgyelembe.

Felelős: Polgáľmester

Hatáľidő: az onkormźnyzat 20|4. évi költségvetéséről szóló önkoľmányzati rendelet
elfogadása

A dłintés..végľehajtĺĺsát végző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési
Pénzĺigyi Ugyosztály

Budapest, 2013. november 25.

es Főépítészi Ugyosztály'

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából
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Budapest, Vl|!. keriiIet Il. János Pá| pápa tér

útfeIujítási munkái

a fe|újítandó |l' János Pál
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Aszfalt burkolatú utak:

1. |l. János Pá! pápa tér (Kun utca és Népszínházutca kozotti szakasza)
25o Ím; 11,2 mi 2800 m.

2. ll. János Pál pápa tér (Népszínház és Bezerédi utca közötti szakasza)
267 Ím;11 m; 2937 m.

3. l|. János Pá| pápa tér (l t{6gr utca és Berzsenyi utca közötti szakasza)
280 fm; 11,5 m; 3220 m'

Naqvkocka burkolatú út:

4. ll. János PáI pápa tér (Légszesz utca és Do|ogházutca közötti szakasza)
267 Ím; 10,65 mi 2979 m.

útjainak

, t.(1 , Ił ' ĺśL. (gt.LLcLĺł-L

A |enti átnézeti
szakaszait:

pápa tér



Aszfalt burko|atú utak á!!apota. iavítási iavaslat:

II. János Pá| pápa tér (Kun utca és Népszínház utca kozötti szakasza )

o Hossza:250 m
. Szé|essége: 11,2 m ebbő| 2x 3,5 m forgalmi sáv, 2x 2,1 m párhuzamos

parko|ósáv
o FelÜlete: 2800 m2
o Burkolata: Hengerelt aszfalt

Javítási javas|at:

Az aszfalt burkolata jó állapotú, felújÍtás csak a Kun utcától szükséges a Vay
Áaam utca kereszteződéséig í forga|mi sáv szélességben. |1l, az útpá|ya
kopóréteg egy része a parkolósáv és a forgalmi sáv taIálkozása mentén
kipergett.

Javítás: í00 m hosszban az 1 Íorgalmi sáv 4 cm marása, majd 4 cm Ac íí (F)
kopóréteg terítése, lokális hibáknál loká|is pályaszerkezet csere' i|letve hossz
csatlakozások bitumennel va|ó kiöntése, vagy bitu mensza|ag al kalmazása.

Jelenlegi állapot fényképei:



!l. János Pá| pápa tér (Népszínház és Bezerédi utca közöttiszakasza)

o Hossza:267 m
o Szélessége: 11 m
o Fe|ü|ete:2937 m2
o Burkolata: Hengerelt aszfalt

Javĺtási javaslat:

Az aszfalt burkotata ió állapotú, fe|újítás a Bezerédi utcátót vissza, egy 65 m
hosszban szükséges. Az, előtte |évő részen kisebb repedések kiiintése
szÜkséges.

JavÍtása 4 cm marása majd 4 cm Ac íĺ(F) kopó kopóréteg terítése, lokális
helyeken lokális pályaszerkezeti csere' hossz csat|akozások mentén
bitumennel vaIó kiöntése,vagy bitumenszalag a|ka|mazása. Repedések
ki<intése.

o 4 cm marás
o 4 cm Ac 11(F) kopó

Je|en|egi á||apot fényképei:

@



ll. Já'nos Pál pápa tér (Luther utca és Berzsenvi utca közötti szakasza)

o Hossza:280 m
o Szé|essége: 11,5 m
o Fe|ülete:3220 m2
o Burkolata: Hengerelt aszfalt

Javĺtási javaslat:

Az aszfa|t burkolata a Kenyérmező utcától a Légszesz utcáig rosszabb
á|lapotú, keresztrepedések, hosszrepedések, felgyűrődések |áthatók. Felújítás
a Kenyérmező utcától szükséges.

Javítása í26 m hosszban szilkséges 4 cm marássa!, majd 4 cm Ac í1 (F)
kopóľéteg aszfaltozással. Lokális helyeken lokális pályaszerkezet csere' hossz
csat|akozások mentén bitumenne| való kiöntése,vagy bitumensza|ag
alka|mazása.

o 4 cm marás
o 4 cm Ac 11 (F) kopó

Az aszfalt burkolat javításával együtt a párhuzamos paľko|ósáv megsziinik és
ferde parko!óállások lesznek kialakítva, így növelve a parko!ási lehetőséget. A
parkolóálIások száma 7 darabbal növekszik. A tervezett kialakítás
sebességcsökkenést is okoz, mivel csökken a forgalmi sávok szélessége és ez
csökkenti a gépkocsivezetők biztonságérzetét.

A tervezett kia|akítás váz|atrajza:



Je|enlegi á||apot fényképei:



Naqvkockakő burkolatú út á!|apota. iavítási iavas|at:

Il. János Pál pápa tér (Léqszesz utca és Do|oqház utca k.izötti szakasza)

o Hossza:267 m
. Szé|essége: 10,65 m
o Fe|ülete:2979 m2
o Burko|ata:Nagykockakő
o Parko|ó burko|ata: Hengere|t aszfa|t
o Járda burkolata: ontött aszfaIt

Javítási javaslat:

A nagykockakő állapota he|yenként szétfagyott, számos he|yen megsüllyedt.
Javítására a következő pá|yaszerkezeti réteget javasoljuk.

í, nagykockakő burkolat javítása, aszfa|t pályaszerkezeti réteg építése:

o 5 cm Ac 11 (F) kopó

A nagykockakő és az aszfalt burkolatra is új 5 cm vastag aszfalt kopóréteg
kerül. A burkolat javításával együtt a párhuzamos parko!ósáv megszünik és
ferde parkolóállások lesznek kialakítva, így nĺivelve a parkolási lehetőséget. A
parko|óá|lások száma í6 darabba| növekszik. A tervezett kia|akítás
sebességcsökkenést is okoz, mive! csökken a forgalmi sávok szélessége és ez
csökkenti a gépkocsivezetők b iztonságé rzetét.

A tervezett kialakítás váz|atrajza:
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JeIen|egi állapot fényképei:
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l. Javaslat az útfelújításra, a felújítás rész|etezése és becsült
értéke

Javasolt beavatkozások alaptérképen bemutatva:

20í3.ban kivitelezendő útpálva iavítások

A piros sraffozott részen az út pá|ya meglévő aszfalt kopóréteg javítandó.

A zöld sľaffozott rész a nagykockakő burkolat, me|y felújításra szorul,
aszfalt kopóréteg burkolatot kap.

A kék sraffozott részen a merőleges parkoIóál|ások megIévő aszfalt
kopóréteg javítandó, aszfalt kopóréteg burko|atot kap.



A lenti táblázat a|apján a Vlll. kerÜ|et l|. János Pá| pápa tér felújításának
összköItsége nettó 33.097.399.. Ft, bruttó 42.033.697.- Ft, me|yből a V!||. kerü|et

nettó 15.121.167.. Ft, bruttó 19.203.882.. Ft kö|tséget kel|, hogy biztosítson.

Budapest, Vlll. kerii|et !l. János Pál pápa tér útfelújítási 20í3 évi munkái

Tételszám Megnevezés
Kiiltség összesen nettó

tFq
Álta|ános téte|ek összesen 994 030

BKK része 497 015

V|l|. ker. része 497 015
1. alap l|. János Pá| pápa tér (Kun utca és

Népszínház utca közötti szakasza )
tisszesen 100 fm; 3,5 m; 350 m2

3 4/.3200

BKK része 3 443200
2. alap ||. János Pá|pápa tér (Népszínház utca

és Bezerédi utca közötti szakasza )
összesen 65 fm; 11,4 m;741 m2,

5831 372

BKK része 2924 636

Vl|l. ker. része 2 906 736

3. alap ||. János Pál pápa tér ( Luther utca és
Berzsenyi utca kozotti szakaszon )

összesen 126fm; 11,2m;1411 m2
6 678 5í8

BKK része 3 251 217

V|l|. ker' része 3 427 301

4. alap ll. János Pá| pápa tér (Légszesz utca és
Do|ogház utca közötti szakasza )
összesen 267 Ím;10,65 m; 2979 m2

ĺ6 í50 280

BKK része 7 860 164

V|||. ker. része I 290 116

ÚrÉpíľÉs NETTT ÉpíĺÉsl
xolrsÉo MINDÖsszESEN: 33 097 400

27 o/o AFA: I 936 298

BRUTTO EPiTESI KOLTSEG
MINDOSSZESEN: 42 033 697

BKK nettó összesen 17 976232
BKK bruttó összesen 22829 815
VlIl. ker. része nettó összesen 15 121 167

Vl|l. ker. része bruttó összesen 19203882





Budapest, V|lI. kerület ll. János Pál pápa tér útfe|újÍtási 20í3 évi munkái

994 030

BKK része
1. Il. János Pá| pápa tér utca és Népszínház utca közötti szakasza 00 5 350 m2
212015 ýíznvelő rácsok szintbehe|vezése db 6,0 í2 000 7200c
212025 Aknafed|apok szintbehe|yezése db 16. 20 000 320 00c

311 080 Betonszeoé|v bontása (hasított) m 40.0 í 000 40 00c

326 010 Kieme|t szeqé|v építése (hasÍtott bontot| m 40,0 5 000 200 00c

214 050 A|kalmat|an fedőréteo |eszedése. szá|| ítása m3 21.4 3 500 73 50C

311 050 Stabilizá|t út bontása m3 21,4 9 000 189 000

322005 Hidrau|ikus kötőanyagú stabi|izáció készítese ( Hkt-4) m3 21.0 14 000 294 000

322015 |-e|eoen kevert cementes stabi|izáció készítése (Ckt.4 m3 21.0 í7 000 357 000

323 335 \C 22 kötő (F) 50/70 m3 í0'5 s3 800 564 900

311 060 Ąszfa|t oá|vaszerkezetű út marása hideq e|iárássa| m3 í4.0 7 500 105 000

323 410 ĄC 11 kooó (F) m3 14,0 66 700 933 800

324250 Repedések javítása me|egen beépíthető hézagkitöltő
anvaooal

m í20'0 í 000 120 000

332 120 Burko|ati ie|ek készítése géppel (tańós kivite|) m2 30,0 5 800 '174 000

BKK része
2' a|ao l|. János Pál tér (Népszínház utca és Bezerédi utca közötti szakasza ) 65 41m2
212015 Víznve|ő rácsok szintbehe|vezése db 5,0 í2 000 60 000

212025 AknafedIapok szi ntbehelyezése db 8,0 20 000 160 000

214 050 A|kaImat|an fedőréteg |eszedése, szá||ítása m3 22.2 3 500 77 805
311 050 StabiIizá|t út bontása m3 22,2 9 000 200 070

322005 H idrau|ikus kotőanyagú stabi|izáció készítése ( Hkt-4) m3 22.2 í4 000 31',1220

322015 Te|eoen kevert cementes stabi|izáció készítése (ckt-4) m3 22,2 í7 000 377 910
323 335 Ac22kötó (F) 50/70 m3 11.1 53 800 597 987

311 060 Aszfa|t pá|yaszerkezetű út marása hideg eljárássa| m3 í4.8 7 500 111 150

323 410 AC 11 kopó (F) m3 Á'a 66 700 988 494

324250 Repedések javítása me|egen beépíthető hézagkitö|tő
anvaooal

m 40,0 I 000 40 000

332 120 3urko|ati ie|ek készítése géppe| (tartós kivite|) m2 5 800 0

Vlll. ker. része
ll. János Pá| oáoa tér (Népszínház utca és Bezerédl utca közötti szakasza ) összesen 65 fm; 11'4 m; 74

2120',t5 ýíznve|ő rácsok szintbehe|vezése db 2,4 í2 000 24 000
212025 Aknafed|aook szintbehe|vezése db 4.4 20 000 80 000

214 050 Alka|mat|an fedőréteg leszedése, szá||ítása m3 22.2 3 500 77 805

31 1 050 StabiIizált út bontása m3 22,2 9 000 200070
322005 Hidrau|ikus kötőanyagú stabi|izáció készítése (H kt-4) m3 22.2 í4 000 3',11220

322015 ľe|eoen kevert cementes stabi|izáció készítése (Ckt-4 m3 22.2 í7 000 377 910

323 335 Ac 22 kötő (F) 50/70 m3 11.1 53 800 597 987

3't 1 060 Aszfa|t oálvaszerkezetű út marása hideq e|iárássa| m3 14.8 7 500 111 150

323 410 AC 11 kooó (F) m3 í4'8 66 700 988 494

324250 Repedések javítása me|egen beépíthető hézagkitö|tti
anvaooal

m 25,C í 000 25 000

332 120 Burko|ati ie|ek készítése qéppe| (tartós kivitel m2 í9'5 s 800 1 13 100
2

1m2

BKK része
3. ll. János Pá| tér ( Luther utca és Berzsenvi utca közötti szakaszon ) összesen í26 fm; 11,2 mi 1411 m2

212 015 Víznve|ő rácsok szintbehe|vezése db í0.c í2 000 120 000

212025 nafed|apok szintbehe|vezése db 12,C 20 000 240 000

311 080 3etonszeqélv bontása (hasított) m í 000 0

326 010 (iemelt szegély építése (hasÍtott bontott) m 5 000 0

214 050 A|ka|mat|an fedőréteo |eszedése. szá|lítása m3 7,1 3 500 24 850
311 050 Stabi|izá|t út bontása m3 7.1 9 000 63 900

322005 lid rau|ikus kötőanyagú stabi|izáció készítése (Hkt-4) m3 7.1 í4 000 99 400

322015 fe|eoen kevert cementes stabi|izáció készĺtese (ckt.4) m3 7,1 í7 000 120700
323 335 Ąc 22 kötő (F) 50/70 m3 3.6 53 800 190 990

311 060 Ąszfa|t pá|yaszerkezet(ĺ út marása hideg e|járássa| m3 28.2 7 500 211 620

323 410 Ąc 1 1 kooó (F) m3 28.2 66 700 1882007
311 010 Aszfa|t burko|at bontása iárdán törme|ék e|szá|lÍtassal m3 0.8 í3 000 I 750

311 015 3eton burko|at bontása iárdán törme|ék e|szá|lítássa| m3 2.5 í5 000 37 500

322045 1 2/1 5 beton burko|ata|ap készítése m3 2,5 22000 55 000

323 434 MA I20130 m3 0.8 í ĺ4 000 85 500



Tételszám Megnevezés
Mérték.
egység

Mennyiség
összesen Egységár

l\orrseg
összesen

nettó
Ítrĺt

324250 łepedések javítása melegen beépíthető hézagkitö|tő
łnvaooaI

m ĺí0'0 í 000 1 10 000

332 120 3urkolati ie|ek készítése qéppe| (tartós kivitel) m2 5 800 0

Vl!l. ker. része
ll. János Pál tér ( Luther utca és Be.zsenYi utca kózötti szakaszon ) Ósszesen 126 fm; 11,zmi

212 015 ýíznve|ő rácsok szintbehe|vezése db 4.0 í2 000 48 000
212025 AknafedIapok szintbehelyezése db 6.0 20 000 120 000
311 080 etonszeqé|v bontása (hasÍtott) m 50,0 í 000 50 00c

326 010 (emelt szeqé|v építése (hasított bontott) m 50.0 5 000 250 000
214 050 A|ka|mat|an fedcjréteo |eszedése. szá||Ítása m3 7,1 3 500 24850
311 050 Stabi|izá|t út bontása m3 7.1 I 000 63 900
322005 Hidrau|ĺkus kötőanvaqÚ stabi|izáció készítése ( Hkt.4) m3 7.1 í4 000 99 400
322015 ľeleoen kevert cementes stabi|izáció készítese (ckt-4) m3 7.1 í7 000 120 70C
323 335 \c22kötő (F) 50/70 m3 3.6 53 800 190 99C

311 060 Aszfalt oá|vaszekezetű út marása hideq e|iárássa| m3 28,2 7 500 211 68C

323 410 AC 11 kopó (F) m3 28.2 66 700 I 882 541

311 010 Aszfalt burko|at bontása iárdán törme|ék e|szá||ítássa| m3 í3 000 c

3't I 015 Beton burko|at bontása iárdán törme|ék e|szá||ítássa| m3 í5 000 c

322045 c12l15 beton burko|ata|ap készítése m3 22000 c

323 434 il/|A I20130 m3 íí4 000 c

324250 Repedések javítása me|egen beépíthető hézagkitöĺtő
anvaooal m 30,c ĺ 000 30 000

332'.120 Burkolati ie|ek készítése oéppel (tartós kivitel) m2 57.8 5 800 335 24C
3 427

fm; 1411m2

BKK része
4. a|ap l|. János Pá| tér (Léqszesz utca és Doloqház utca közötti szakasza) összesen 267 Ím:' í0'65 m; 2979 m2
212015 V íznve|ő rácsok szintbehe|vezése db 6,0 í2 000 72 000
212025 Aknafedlapok szintbehelvezése db 12.4 20 000 240 000
311 055 Kő (kockakő. idomkő) burko|atú út bontása m3 80,4 7 000 563 031

322045 c12l 1 5 beton burko|ata|ap készítése m3 80.4 22000 1 769 526
311 080 Betonszeqé|v bontása (hasított) m í 000 0

326 010 Kieme|t szeoé|v éoítése (hasított bontott) m 5 000 0

323 410 AC 1.ĺ kopó (F) (5 cm) m3 78.2 66 700 5 215 607

332210 osz|oook e|he|vezése KRESZ táb|ákhoz db ĺ2 000 c

332230 KRESZ táb|ák e|he|vezése db I 600 c

332 120 Burko|ati ie|ek készítése géppe| (tartós kivite m2 5 800 c

332 125 B u rko|ati ie|ek készítés e kézze| (tartós kivite| ) m2 6 200 c

7 860 í64
Vl!l. ker. része
l|. János Pál tér utca és utca közötti összesen 267 ;5 m: 2979 m2

212 015 V íznve|ő rácsok szintbehe|Vezése db 6.0 ĺ2 000 72 000
212025 il|aook szintbehelvezése db 12,4 20 000 240 00c
311 055 Kő (kockakő' idomkő) burko|atú út bontása m3 80.4 7 000 563 031

322045 C12l,|5 beton burko|ata|ao készítése m3 80,4 22000 1 769 52t
311 080 Betonszeoélv bontása (hasÍtott) m 50.0 í 000 50 000
326 010 Kieme|t szeqé|v építese (hasÍtott bontot| m s0.0 5 000 250 000
323 410 AC 11 kooó íF) (4 cm) m3 70,8 66 700 4 719 35€

3322',t0 osz|opok e|he|vezése KRESZ táblákhoz db 2.4 í2 000 24000
332230 KREsz táb|ák e|he|yezése db 2,4 9 600 19 200
332 120 Burko|ati ĺe|ek készítése oépoe| (tartós kivite|) m2 í 5'0 5 800 87 00c
332 125 B u rko|ati ie|ek készítés e kézze| (ta ńis kivite| m2 80.0 6 200 496 000

ÚrÉpíĺÉs NETTó ÉpíľÉsl KoLTsÉG mNDösszEsEN:
27 % AFA:

BRUTTó ÉpírÉsI KoLTsÉG MlNDosszEsEN:
BKK
VIll' ker. része

33 097 399
I 936 298ffi

17 976 232
15 121 167



!.. n. ..^^..Ĺc[Łut

Támogatási Szerződés

a Budapest, Vlll. kerĹilet ll. János Pál pápa téľ úthálózatának megújítási munkáihoz
szÍ.ikséges vissza nem térítendő támogatásként felújítási pénzeszköz átadás-átvételről

ame|y létrejött az a|ulírott helyen és időpontban

egyrészről:

Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefuárosi önkormányzat mint átadó

Székhelye: í082 Budapest, Baross utca 63-67.
Torzskonyviazonosítója: 735715
Képvise|ője: dr. Kocsis Máté po|gármester (a továbbiakban: Atadó)

másrészrő|:

Budapest Főváros önkormányzata mint átvevő

Székhe|ye: 1 052 Budapest, Városház u. 9-11.
Torzskönyvi azonosítója: 735638
Képvise|ője: Tar|ós |stván főpo|gármester (a továbbiakban: Atvevő)

közott, az a|ábbi feltéte|ekke| :

ELŐzMÉNYEK

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V|ll. kertl|et Józsefvárosi
Önkormányzat egyaránt e|kote|ezett a főváros V!|l. keru|etében ta|álható !l. János Pál pápa
tér megÚjítása iránt' A je|en szeződést megkötő fe|ek szándéka, hogy a téren az
e|nevezéséhez mé|tó korü|ményeket teremtsenek, és fej|esztéseiknek koszönhetően a
kerÜ|etben és az egész fővárosban élők számára rendezett fe|téte|eket biáosítsanak a
közparkban való pihenéshez, kikapcso|ódáshoz, valamint a közelmúltban megúju|t Erke|
Színházba érkezőket ku |tu rá|t, szép környezet fogad hassa.

A Fóvárosi Közgyű|és '.''.. számú határozataival dontotta |!. János Pá| pápatérenta|á|ható
közpark, va|amint a teret határoló utak megújításáró|.

Budapest Fóváros Vl|!. kerÜ|et Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testĹi|ete ......' számú
határozatával úgy dontott, hogy vissza nem térítendő pénzeszkoz átadásáva|hozzĄáru| a ll.
János Pál pápa tér Útfe|újítási munkáihoz.

1. Átvevő kĺje|enti, hogy az a|ábbi fej|esztésife|adatot va|ósĺtja meg:

A beruházás: Budapest, Vlll. ker. !|. János Pál pápa tér úthálózatának fe|újítása
a) A beruházás helyének tu|ajdonosi he|yzete:

Budapest Főváros Önkormán yzata
BKK-Közút Zrt.

b) A beruházás megva|ósításának rész|etes műszakĺ tarta|ma és ko|tségkimutatása,
ko|tségek megosztási aránya: a támogatási szeződés 1. me||ék|etében
meghatározottak szerint.

tulajdonos:
üzemeltető:



c) A megvalósítás ütemezése:

a. Kezdés: 2013.december20.
b. Befejezés: 2014. jú|ius 31.

Atvevő köte|es a fent meghatározott időszakban az a) pontban meghatározott beruházás c)
pontban meghatározott műszakitarta|omma|va|ó te|jes körű megva|ósítására.

a) A beruházásnak az Átadót terhe|ő kö|tsége: (vissza nem igénye|hető áfával): bruttó

19.203.882 Ft, a támogatási szeződés 1' me||ékletében meghatározott részosszegek
szerint, ame|yet Átaoo teljes egészében Átvevő rende|kezésére bocsát.

b) A megva|ósítás utánitu|ajdonos és Ĺizeme|tető megnevezése:

tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata
Üzeme|tető: BKK-Köz(ltZĺt'

2. Atadó kijelenti, hogy az 1. pontban ismertetett feIadat - melynek te|jes kö|tségigénye az
1. számú mellékletben meghatározottak szerint bruttó 42'033.697 Ft
megva|ósításához vissza nem térítendő felújítási támogatásként bruttó 19.203.882 Ft-ot'

azaz tizenki|encmi||ió kettőszázháromezer nyo|cszáznyo|cvankét forintot Atvevő
részére átad.

Atadó jelen támogatási szerződés mindkét fél á|tal történő a|áírását követő 30 napon
be|ü| a 19.203.882 Ft-ot Budapest Főváros tnkormányzata .. számú
kö|tségvetési e|számo|ási számlájára átuta|ja. Az átadásra kerü|ő pénzeszköz Atadó
e|kü|onítetten kezeli, i||etve tartja nyĺ|ván, vaIamint a 2014. évi ko|tségvetésben
megtervezi, és a 2014' évi átmeneti gazdá|kodásró| szó|ó rende|etében a pénzügyi
te|jesítést, a fe|haszná|ást engedé|yezi.

3. Átvevő kije|enti, hogy a támogatásl szerzódés 2' pontja a|apján átadásra keru|ő
pénzeszközt csak és kizáró|ag az 1' pontban megje|ö|t fe|adat megva|ósítására fordítja.

A fe|adatta| járó műszak| szeződési, pénzĹigyi kérdésekben Átvevő onál|óan dont. Az
Atadó részére Atvevő a beruházás tetjes időszakában fo|yamatosan |ehetővé teszi az
e||enőzési jogosu|tság gyakor|ását. A feladat végrehajtásához szükséges
szerződéseket Atvevő a saját nevében köti meg. Atadó az Atvevó tevékenységével
osszefüggésben semminemű műszaki, pénzÜgyi és jogszabá|yi fe|e|ősség nem terheli,

az eset|egesen fe|merü|ő többletko|tséget az Átvevő viseli.

4, Atadó tudomásu| veszi és hozzĄáru| ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott
beruházás megva|ósítását te|jes körű fe|e|ősséggel a BKK Kozút z|t. végezze a
Budapest Főváros tnkormányzata vagyonáróĺ, a Vagyone|emek fe|etti tu|ajdonosi jogok
gyakor|ásáról szó|ó 2212012' (|ll. í4.) Főv. Kgy. rende|et 4. me||ék|etének 33. pontjában

biztosĺtott kizárólagos joga alapján a közbeszerzésekró| szóló 2011. évi CVlll. törvény 9.

S (5) bekezdés g) pontjának megfe|elően, az Átvevő és a BKK Közút Zrt' kozotti kĹilön

megál|apodás keretében.

5. Átvevő az átvett 19.203.882 Ft pénzeszkoz felhasználásáról |egkésőbb 2014' december
31-ig a kovetkezők szerint koteles elszámo|ni:



Atvevő a műszakilag és számszaki|ag igazolt, a számvite|rő| szó|ó 2000. évi C. törvény
165. s e) bekezdésében meghatározott követe|ményeknek megfe|e|ő kivite|ezői
végszám|ák, az üzembe he|yezési okirat és a munka befejezését igazo|ó műszaki
átadás-átvételijegyzőkonyv Atvevő á|taI hite|esített máso|atait, az osszesítést tartalmazó
táb|ázatot, melý tártalmazza költségek megosztási arányát az Atadő részére postai úton
megkĹi|di. Atvevő az e|számo|ásró| annak kézhezvéte|étő| számított 30 napon be|ü|

írásban, Atvevó részére postai úton megkü|dve, nyi|atkozik annak e|fogadásáró|, vagy
e|őadja kifogásait. Kifogás fe|meru|ése esetén, annak Atvevő á|ta|i kézhezvéte|étő|
számított 30 napon be|ü|, Atvevó és Atadó szemé|yes tárgya|ás útján próbá|ja rendezni.

Amennyiben Atvevő az átvett 19.203.882 Ft pénzeszkozt vagy annak bármekkora részét
nem a je|en szerződésben fog|a|tak szerint használja fel, köte|es az Atadó 14100309-
10213949-01000006 számú költségvetési e|számo|ási szám|Ąára az 5' pontban
meghatározott szemé|yes tárgya|ást kovető 30 napon be|ü| átuta|ni.

Átvevő vá||a|ja, hogy az átvett 19.203.882 Ft pénzeszkozze| tételesen elszámol, és
amennyiben a szerzódés 1. me||ék|etében meghatározottak szerinti rész|etes mĹĺszaki
tarta|om kevesebb koltségből va|ósu| meg, így a téte|es megosztás arányában a fe| nem
használt osszeget Atadó részére az e|számo|ást követő 30 napon be|ü| vĺsszafizeti.

Az Átvevő vál|a|ja, hogy amennyiben a kivite|ezés bekeru|ési költsége meghaladja a
tervezett 42.033.697 F!-ot, azt saját forrásábó| egészíti ki, további támogatási
pénzeszkoz igénnyel az Atadó fe|é nem é|.

Átaoo és Átvevő kote|ezettséget vá||alnak arra, hogy je|en támogatási szerzódés egy-
egy példányát a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megkli|dik.

Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyvrő| szó|ó
1959. évi lV' törvény, va|amint az á||amháztartásró| szó|o 2011. évi cXcV. torvény
vonatkozó e|őírásai az irányadók.

Je|en szeződés e|vá|aszthatat|an me||ék|etét képezi a
,,Budapest, V|ll. kerü|et ll. János Pál pápa tér útfelújításĺ munkái'' tárgyú mĹĺszaki
dokumentáció és a ,,Budapest, Vlll. kerü|et l!. János Pá| pápa tér útfelújítási 2013 évi
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