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Tisztelt Uram!

Köszönjfü, hogy megtisztelte onkoľmanyzatunkat és a 2015. évi közmeghďlgatásra
észľevétellel fordult hozzćlĺlk' Engedje meg, hogy felvetéseire az a|ábbiakban foglaljam
ĺjsszę valaszomat.

Tájékoztatom, hogy a Magdolna Negyed Pľogramhoz hasonló orczy Negyed Program
kidolgozása jelenleg folyamatban van. TekintetteI az egész negyedre kiterjedő fejlesaési
eiképzelésekľe, az utemterv konkľét kialakítástůloz és a progr{rm megkezdéséhęz az
onkormanyzatnak külső fonások bevonására is sziiksége lesz. A koncepciót kiďakításakoľ a
teljes lakosság megismerheti majd.

Avźtrakozási övezętek Budapest Fővaros kozigazgaÍźtsi területén vďó bevezetését a Fővárosi
KözgyÍĺlés a 30/20t0. (W. 4.) Főv. Kgy. rendeletében hatĺározta meg. Józsefuĺáros
közigazgatátsi terĺiletén lévĺí váľakoző ovezet első köľben a Tisztviselőtelepen és a SziŁados
út köľnyékén bőviil, jelenleg a bővítés költségkďkulációja zaj|ik'

Fentieken ttil táĄékoztatom, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (a továbbiakban: BKK)
źLlta|készltett.Ba|ázs Móľ Teľv ľészeként a BKK egy európď uniós projekt keretében 13
villamos és 6 tľolibusz há|őzati fejlesztését vizsgćita meg. A további projektek kĺizött
szerepel a 83-as trolibusz vonalának meghosszabbítása a Népliget mefoóállomiísig,
esetlegesen a Könyves Kálmán körutig, amely a Fővarosi onkormányzat költségvetésének
fiiggvényében kerĹilhet részletesen megtervezésľe.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefiiggő közigazgatási hatósági Ĺigyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű iiggyé nyilvanítĺásáról és az etjaró
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. CXII. 6.) Koľm. rendelet a ''Budapest, M3 metľó
rekonstrukciója és északi meghosszabbítása'' projektet kiemelt jelentőségtĺ üggyé
nyilvánította.
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A 20I4-2020-as progľamozási időszak országos jelentőségri közúti, vasúti és vízi
közlekedési, városi és eIőváľosi kcjzlekedésí fejlesztéseinek indikatív listájáľól szóló
169612014. (XI. 26.) Korm. hatźtrozat értelmében a ,,2015. januaľ 1. után indítani tęÍvezetI
projektek'' kozdtt szerepel az ,,M3 metľó vonal infrastruktura ľekonstrukciója''. A
I844l20I5.(XI.f4.) Korm. hatźlrozat pedig az integrált Közlekedésfejlesztési operatív
Program nevesített kiemelt projektjei közé sorolta ezt a fejlesztést, amely többek kozött a
vágányfelépítmények, az a|aglltszerkezet, az árame|Iéiás, a mozgőlépcsok, a távkozlési és a
felügyeleti rendszerek, valamint az állomások rekonstrukciőjttra és utóbbiak egy részének
akadálymentesítésére vonatkozik. A metróvonal rekonstrukciójának kivitelezési munkái
vaľhatóan 2016. év nyarán kezđődnek ésf0l9, évben fejeződnek be'

Józsefuáros k<izösségi közlekedési há|őzatta|jól ellátott keľület, a közĺisségi közIekedésben
igénybe vett járműpaľk cseľéje pedig folyamatos.

Bízombenne, hogy a levelében felvetett kérdésekĺe sikeľtĺlt kimeľítő válasszal szolgáInom'

Budapest, 2015. decembeľ i0.
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