
ffi$őtr"wľ$*mp*.#s 5b
Budapest Józsefváľosĺ Onkoľmá nyzat

Képviselő-testület e számára

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Józsefuaľos egyre inkább meghataľoző pontja Budapestnek belső keľĹileti elhelyezkeđésére,
valamint turisĺikai szempontból is egyre jelentősebbé válik. Keľületiinkben egyre több a
szálláshely, száIloda, hotel és az ezel<hez kapcsolódőlkjegészítő üzletek, boltok, azok
szolgźitatásai, melyek még inkább vonzóbbáteszík Józsefuaľos arculatát, annak éľdekében,

hogy mind a belftilđi, mind a külfrldi idelátogatók több időt töltsenek keľĹiletünkbęn. A 15

éves keľületfejlesztési stratégia a kerületet 11 negyedre osztot1a fel (1. melléklet). Az egyes

negyedek ĺjnálló aľculattal, helyi saj átosságokkal rendelkeznek.

Az egységes városképĹ, esztétikai, és tuľisztikai szempontból javaslom Józsefuaľos 685 ha
nagyságú kozígazgatási teruletén összęsen 25 he|yszínen köZterületí zász|őrudak elhelyezését
(összesen 75 db) a közös összetaľtást szimbolizáIő Magyarország, valamint Józsefuĺĺros
zász|ójának bĺztosítására. Például Golgota tér, Rezső téľ, Losonci utcai Altalános Iskola,
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Váľosgazdálkodási és PénziiryÍ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati jav as|at a bizoÍtsźĘ számára:

A Városgazdálkodási és PénztiEyi Bizottsáď Humánszolgáitatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestáľsv a|źsát.



KáIvźria téľ, Horváth Mihály téľ, Harminckettesek tere, Mikszáth tér, Gutenberg tér, Pollack
Mihály tér, Teleki tér és aNépszínházutca saľka, stb.

Tájékoztatom a Képviselő-testi'iletet, hogy azon közteriilotęk, melyek nem a Józsefuaľosi
onkoľmanyzat tliajđonában állnak a Fővárosi onkoľmanyzat tu|ajdonosi hozzájaruIását és
kĺjzterület-hasznáIati hozzáj,áĺulását szükséges beszeľezni. Például Hungáľia |<rt., Orczy ílt,
Rákóczi tér, Ludovika tér, II. Jlínos Pá| pápatér, stb.

A kózterületi zász|őrűdjavasolt mérete 8 méter magas' belső zsinórvezetésu, azaz a felvonó
zsinór a rudon belül helyezkedik el biztonsági zárĺa|' e||átva, így illetéktelen személy nem
tudja a zász|őt leengedni. Javaslom 50 đb (25 db magya1 25 db Józsefuĺírosi) álló zász|ő
beszetzését, f,5 x I,2 métet méľetben, standard zász|őarryagból, körben dupla biztonsági
varrással szegv e, méterenként műanyag karabineľ kapcsokkal.

Előzetęs piackutatás szeľint egy zźszlőrud telepítési költsége (anyag és munkadíjjal egyĹitt)
120.000,- Ft, melynek alapjĺín a becsült éľték <jsszesen bruttó 9.000.000,- Ft (nettó 7.086.615'-
FĐ. A zźszlők (tisszesen 50 db) becsült éľtéke bruttó 1.250.000'- Ft (nettó 984.252,- Ft).

Fenti közbeszetzés ésbeszerués fedezetéül javaslom az önkoľmtnyzat műk<jdési cé|tarta|ékán
belül a váľosmaľketing előiranyzatot me gj el<ilni.

A Képviselő-testület dĺjntését a helyi önkoľmányzatoI<tő| szóló 1990. évi LXV. törvény (otu.)
2.s Q) bekezdése és a 10. $ (l) bekezdés đ) pontja a|apjźnhozzameg.

Kéľemazalábbihatźnozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1.a) Józsefuáros közigazgatási teľiiletén 25 helyszínen, cisszesen 75 db zász|őrudat helyez
el, bruttó 9.000.000,- Ft összegben.

1.b) ahattrozat 1.a) pont alapjan 50 db zász|őt szętez be, bruttó 1.250.000,- Ft ĺĺsszegben.

2. a hatátozat 1. pontja alapján az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési
általános és céltartalékon belül városmaľketing céltaľta|ék elóirźnyzatát 10.250,0 e Ft-
tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi e|őirźnyzatát, ugyan
ezen összeggel megemeli.

a hatźtrozat 1. pontja aIapjźn felkéri a polgármestert a bęszęrzési eljĺáľások
lefolytatásara.

felkéľi a polgrármestert, hogy azon kđzterĹiletęk esetén, melyek a Fővĺĺľosi
onkoľmányzat fulajdonában állnak a fulajdonosi és a köaeľĹilet-hasznéiati
hozzájźtrulás megszerzése érdekében tegye meg a sziikséges intézkedéseket.

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hatźłrozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módo sításĺánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: l.,2.pont esetén zllz.június 21.

3. esetén a beszerzési elj arások megindítás a 2012. j unius 27.
4. pont esetén 20|2.július 05.
5. pont esetén az önkormányzat kĺiItségvetésének kĺjvetkező módosítása
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A dtintést végrehajtását
Ügyosztály

Budapest, 20|2.június 1 1.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

végző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztá|y, Pénzljgyi

polgármester

nevében és megbízásábĺól r

"L ,&zrL>r
dr. Mészár Eľika

a|jegyző
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Palota negyed lłúzeum kijrtlt . Rákóczi út . Józseí kŕ'..ijl|ôi út

NépszÍnháznegyed
Pđkrczi út - Fiumei út . NéPszínház utca
Jófsef kłjrut

csaŕnok negyed
József körÚt . Népszínház utca - NägyfwaroÉ
utca - Koszorú utca - Baross utca

Jóaefváros
központ

Józs€f körút . Baross utca . Leonaľđo da vinci
utca - Práter utca. sáqonY utca. Ültői t]t

Magdotna neryed
Nagyfwar6 utca . Népszínház utca. Fĺumel lit -
Baross utca - Koszorú utca

Orczy negyed
Baross utcä . orcTy Út - Üllői út . Koráný Siándor

utca. tllés utca

Szlgony negyed
Baross utca - Leonardo da Yinci utca . PÍáter
utca - szĺgony utB - Üllői Út. Konányĺ 9indor
utca . lĺlés utca

Tisztviseĺő teĺeD
orcry Út - vajda Péter utca . Kijnľes Kálmán
kłjrút . ijllői ltt

Ganz negyed
Vajda Péter utca - orczy út - Fiumei út
satrotarjáni Út - Hungáńa körút

Keľ€Pes{ negyed Fiumei út - Baross téř - Thökö|y ut - Verseny
utcä - Dózsa Györgĺ út - Kerepesi út Asztalos
sándor utca - saĺgótarjáni út

Százados úti
negyed

Asztalos sándor utca . KerePesi út - Hungárla
körÚt




