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Tátgy: Javaslat a Budapest VIII. keľület Német utca _ József utca keresztęzőđése helyszínen
megvalósuló gyalogos átkelőhelyhez építendő közvilágítás megvalósítására
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Zsidi Laj os irodav ezętő

A napiľendet nyilvános tilésen lehet tlíľgyalni.
A dönté s el fo gadásáho z e gy szeru szav aza|több sé g szüksé ges.
Melléklet: Főpolgĺĺľmesteri Hivatal tigyiľata

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet a 21012012. (VI. 2|.) számű határozat 2. pontjában döntött aľľól, hogy a
Budapest VIII. keľĹilet Német és a József utca kereszteződésében gyalogátkelőhelyeket létesít és a
feladat végľehajtasára (tervezés, kivitelezés, bonyolítás) 4.513.000,- Ft összeget biztosított. A
Képviselő-testiilet a munkálatok teljes kĺiľíĺ bonyolítźsára és múszaki ellenőrzésére a Kisfalu Kft.-t
kéľte fel.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a37612013. (Iv.l5.) szźlmílhatátrozatában úgy döntött,
hogy a kozbeszerzési értékhatiíľt el nem érő beszerzési eljaľásban, formai és taľtalmi szempontból
megfelelő és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajźn|atottevő az MTP
Kft. (székhely: |02I Bp. Furulya u. 3., cjsz.: 01-09-072836) a nyeľtes ajanlattevő. Az elfogadott
aján|ati ar 2.359.000'- Ft + AFA. A Vállalkozási szeruődés a Felek kĺizĺitt 20|3.június 07.-én keľĹilt
a|źirásra. A Vállalkozási szerzőđés határidó módosításĺĺra 20|3. auguszľus 29-én a
Yárosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság a896/20I3. (vII.31.) szĺĺmú határozataalapjan került sor.

il. A beterjesztés ĺndokolása

A Vállalkozási szerződés szeľint a Vállalkoző a köztlti gyalogos átkelőhelyet létesít kiviteli és
kozvi|ágítéts kialakítás teľvek, valamint a BKK forgalomtechnikai kezelői hozzájaru|ása szerint, a
VIII. kerĹilet Német utca _ József utca keresztezodése, helyszínen.
A kialakítanđő kömilágítási beľendezés tulajdonjogi helyzetéľe és üzemeltetéséľe vonatkozőan a
Budapest Fővaros Főpolgáľmesteri Hivata| vźiasza a Kisfalu Kft.-hoz 20|3. szeptember hónapban
érkezett meg, mely szeľint a kozvi|ágítás üzemeltetési kiiltségeit a Főpolgáľmesteľi Hivatal
biztosítja, ha a berendezést a Budapesti Dísz- s Közvilágítási Kft. iizemeltetésre átveszi'

III. Tényállás

Az indokolásban ismertetett Főpolgáľmesteri Hivatal vźiaszát több, hónapigtartő szakmai egyeztetés
e|óne meg. Döntés szükséges a közvilágítási beľendeżések mielőbbi kiépítése éľdekében.



Iv. Jogszabályikörnyezetismeľtetése

Magyarországhe|yi önkoľmányzatafuó| sző|ő 20|1. évi CLx)oilx. törvény 23. $ (4) bekezdés 9.
pontjaszerintaközvi|ágításbiztosításaafővarosiönkoľmányzatf e|ađata.

A nemzeti vagyonról sző|ő 20|l. évi CXCU. törvény 13-15. $-aiban szabáLyozott nemzeti vagyon
tulajdonjoglának źúruhtľ;ásétban szabźtlyozottak nem teszik lehetővé a vagyontáľgy ingyenes
átruhéEjását.

A Bizottság hatásköre a Budapest Jőzsefvźrosi onkormtĺnyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.l3.) ĺĺnkoľmányzati rcnde|et 17. $ (1) bekezdés
ab) alpontján alapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ismertetése

Fentiekľe tekintettel fontos, hogy a BDK Kft. iizemeltetésébe kerüljĺin a kĺizvilágítás, mert az
onkormanyzataztnem fudja mfüĺjdtetni jogi, személyi és tárgyi feltételęk hiĺínyában.

vI. A dtintés cé|ja, pénzĺĺgyi hatása

Az onkormányzatlxlk vźila|ja, hogy a meglévő kozvi|ágitási berendezés felújítása soráĺ az
elbontásra keľĹilő Budapesti Dísz-és Közvi|ágítasi Kft. tulajdonában lévő kozvi|ágítási beľendezések
maľadványéľtékével elszłĺmol, a Budapest Főváľos Főpolgármesteń Hivatala felé tĺiľténő tulajdonjog
átadás fi gyelembe vételével.

A maľadványérték elszámolása _ melynek max' becsült költsége 100.000,- Ft + ÁFA _ feđezete a
11601 cím beruhazás előiranyzatźn_ gyalogos átkelőhely kiépítése _ biztosított.

A fentieknek me gfelelő en kérem az a|źbbi határ ozati j avaslat el fo gadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint' hory

l.) a Budapest VIII. keriilet Német utca és a József utca kereszteződésében gyalogátkelőhelyek
kiépítéséhez sztikséges, elkészĹilő kozvi|ágitási berendezést _ a miĺszaki átadással egy időben
_ a Budapesti Dísz-és Közvilágítĺĺsi Kft-nek (1203 Budapest, Csepeli átjarő 1-3.), mint a
meglévő ki5ni|ágítási berendezések tizemeltetőjének tizemeltetésľe téľítésmentęsen átadja.

Felelős: polgĺíľmester
Hatĺíridő: 20|3. szeptembeľ 18.

2.) felkéri a polgĺĺrmestert az 1. pontban meghatźlrozott tizemeltetési szeruódés a|źirásáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: műszakiátadźs-átvételtkĺjvetően

3.) vá||alja, hogy a meglévő közvi|ágítási berendezés felújítása során az e|bontátsľa kerülő
Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. tulajdonában lévő kőzvilágítási berendezések
marađvrínyéľtékével elszámol _ max. becsiilt költsége 100.000'- Ft + AFA, melynek feđezete
a 1160l cím beľuhźtzás e|őirźnyzatźn _ gyalogos átkelőhely kiépítése _ biztosítoIt -, a
Budapest Főváľos Főpolgáľmesteľi Hivatala felé töľténő fulajdonjog źLtadás figyelembe
vételével.



Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

A döntés végrehajtásźú'végző szewezętiegység: Kisfalu Kft., Pénztigyi Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjara: honlapon

Budapest, 2013. szeptembeľ 17.
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Szĺics Tamás ügyosztá |yvezető
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1,..:i Budapest Vll|. kerÜlet. József utca
és Németh utca keresztezódésében
új gyalogos átke|óheIy ktvi|ágítáS
boVĺtése

Tisztelt Ügyosztá|yvezető Úr!

Hivatkozva megkeresésére tájékoztatásuI köz|öm, hogy a tárgyi kozterÜleteken
|étesü|ő kozvi|ágĺtás üzeme|tetés kö|tségeit a Főpolgármesteri HĺVata| biztosĺtja, ha a

berendezést a Budapesti Dĺsz- és Közvilágĺtási Kft. (BDK Kft.) tjzeme|tetésre átveszi.

Bud apest, 20 1 3. j ú t i u s ?i..''

'ĺ052 Budapest, Városház utca 9.1,ĺ. I levělcim
e'mail: Horvath.Bela@budapest.hu

1840 Budapest I telefon: +36 1 327-1094 I fax: +36 1 327-1841


