
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály

ELOTERJESZTES

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 10.07-i ü|éséľe

Táľgy: Tulajdonosi hozzńjáru|ás módosítása, Magdolna-negyed pľogram III keľetében a Budapest
VIII. keľület Baueľ Sándoľ utca (Népszíĺlház u. - Homok u.), a Magdolna utca @obozi u. -
Dankó u.) r'itépítési egyesített engedélyezési és kivite|i ten,hez kapcsolódó közvilágítás átépíté*
se és a Teleki téľi piac forga|omtechnikai, rĺtépítési tewéhez kapcsolódó közvilágítás átépítése
so ľá n a közvĺlá gításá na k térítésmentes kezelésbe adásához

Eloterjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztáIyvezető
Készítette: Mihók Lźsz|ő, Annus Viktor
A napiľendet nyilvánosan lehet tráľgyalni.
A dcjntés e l fo gadásáh oz egy szeru szav azaÍtöbbs é g szĹiks é ges.

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizottsá g !

L Előzmények

A Képviselő-testĺilet 2013. január |4-éntárgyalta a Kormány |649l201f. (XII.19.) számű Koľmányhatároza-
tát, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Pľogľam III. (a továbbiakban: MNP III) pľojekt 3
8|9 572 953.- Ft támogatasban részesült. A Képviselő-testület a2/f0I3. (I.14.) száműhatźlrozatában elfo-
gadta a Kormányhatźrozat a|apján kidolgozott Támogatási Szerzódést és annak mellékleteit. Az onkor-
mányzat aptĹyázat keľetében vá||a|ta több út megujítását (I.: Bauer Sándoľ utca (Homok utca Népszínhráz
utcaközötti szakasza,hľsz.:35109)II.: Bauer Sándor utca (Teleki L tér' |5.25. melletti szakasza: l.rsz.:
35123/3') III.: Magdolna utca (Dobozi utca - Dankó utca közötti szakasz,|lrsz,:35396), továbbá a Teleki
téren, a35If3/| he|yajzi számű telke köriili gyalogos felületetek és ahozzátartoző közvilágítás megÚjitá-
sát. Atervezés során akózvi|ágítźlsi tervek el is készültek

A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság a |I7I/201f . (Ix. 26') számű hatźtrozatźlban megállapította a
közbeszerzési eljĺárás nyeľtes ajánlattevójét, melynek a|apjźln Felek kĺjzött atervezési szerződés - a sztiksé-
ges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésénektárgyában _ a|źúrźsra került. Akoni|ágitasi terv engedélye-
zési folyamatában rendelkezni kell akozv1|ágítźls tizemeltetéséről és fenntartásáľól.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 284lf0l3. (III.25.) sz, hatźrozatában a hozzájźlru|ást adott az
utcákban atervęzett kĺizvilágítás fejlesztéseivel kapcsolatos döntések tekintetében.

II. A beterjesztés indokolása

A kozvilágítási tervekben szereplő bontrási terv alapján a BDK Kft. a alábbi bontási ĺisszegeket źi|apitotta
meg:
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- Baueľ Sándor utca közvilágítźs átépítéséné|: I39,760,- r.t +Ár.ł
- Magdolna utca közvilá gítás átépitésénél: 383.21l,-,Ft +Ápł
- Teleki tér köz:łi|ágíúás átépítésénél: 600.200,- Ft +AFA
osszesen: |.|23.17| Ft +ÁFA

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a284lf013. (III.25.) sz.hatáĺozatźnak3. pontjában maximum
300.000,- Ft összegig terjedő maradványéfték elszámolásra adta ahozzźĄtlru|ástú abizottság. A BDK Kft.
enÍäntájékortał.rltl- a pontos maľadványérték díjakľól, igy a döntés módosítasa sztikséges.

III. Tényá|lás

Budapest Fováros köz és díszvilágításánakkizárőIagos üzemetetóje a Budapesti Dísz- és Kĺizvilágítási Kft.
(a továbbiakban: BDK). Az á|ta|ános megoldás akozlłi|ágítás üzemeltetése körében, hogy a létesített eszkö-
zöket a létesíto a BDK kezelésbe átadja, és kezdeményezi a fováľosi önkormányzat tulajdonába való átruhá-
zását. AYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály több folyamatban lévő közvilágítást is érintő pro-
jekt problémakörét felvetve megkereséssel fordult a Budapest Főváros onkormanyzata Főpo|gármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Foosztźiyźthoz (a továbbiakban: Főosztály) állásfoglalásukat kéľve a tisńázandő
térítésmentes iizemeltetésbe adás-vétel, és a tulaj d oĄog źúruházása tekintetében.

A Foosztály levelében (1. sz. melléklet) azt atźĄékoztatást adta, hogy a létesülo kini|ágitások üzemeltetési
költségeit a Főpolgármesteľi Hivatal biaosítja, amennyiben a beľendezést a BDK üzemeltetésre átveszi'

Mindezek a|apján a térítésmentes üzemeltetésbe adás-vétel és jövőbeni üzemeltetés akadálya elhárult, vala-
mint a meglévő, de elbontasra keľülő kłjzvi|ágitási berendezések maradványértékkel tĺjrténó elszímolrásának
lehetősége fennáll.

A Foosztály Íájékoztatźstadott arľól is, hogy akozvi|ágítálsi berendezések Budapest Fovárosi onkormányza-
ta részére töľténő tulajdonba kerülésével kapcsolatos koncepció kialakítása folyamatban van, me|yrő| az
Önkormányzatot értesíteni fogják.

Iv. Dtintéstaľtalmánakľészletesĺsmeľtetése

Javasoljuk a döntés meghozata|át arról, hogy az Onkormányzat a meglévo közvilágítási berendezés felújítá-
sa során az elbontásra ker{'ilő BDK tulajdonában lévő közvilágítási berendezések maradványértékével el-
számol.

- Bauer Sándor utca közvilágítás źúépítéséné|: 139.760,- Ft +Áľł
- Magdolna utca közvilág]tás áLtépítéséné|:383'2l l,-'Ft +Ár.a
- Teleki térkonĺ|ágitás átépítésénél: 600.200,- Ft +AFA
osszesen: I.|23.1'7 1 Ft +ÁFA

A fedezete a Magdolna-negyed progľam III köztertileti alpľogľamján ľendelkezésre ál1.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az uniós fonásból megvalósuló pá|yázatban vállalt önkormányzati feladatok teljesítése.

A maradványérték elszámolása _ melynek becsült költsége I.1z3.17|,- Ft + ÁFA - az MNP III. pľojekt
beľuházási főösszegének, aziÍépítések keľetcisszege összesenf4I.408,662'- Ft +AFA melyből akomi|ág1-
tás során szerepeltetett 15.612.977,- Ft +AFA összegből történik'

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. törvény 23. s (4) bekezdés 9. pontja
s zerint a közv i|ágítás biaos ítrás a a fü váľos i önkormányz at f e|adata.
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A nemzeti vagyonľól sző|őf0I1. évi CXCVI. törvény 13-15. $-aiban szabźt|yozott. nemzeti Vagyon tulajdon-
jogának átnńázésź-ŕlanszabźtlyozoťtak nem teszik lehetővé a varyontárgy ingyenes átruhźľ:ását.

A Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyontról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról sző|ő 66/f0|2. (X[.13.) önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdés ab) alpontján ala-
pul.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) A Váľosgazdá|kodźsi és PénzĹigyi Bizottság f48/f0|3. (III.25.) száműhatározat 4. pontját módosítją
az a|ábbiak szerint felkéri a polgármestert, hogy a meglévő közvilágítási berendezés felújítása során
az elbontásľa kerülő Budapesti Dísz-és Kozvil'ágstźsi Kft. tulajdonában lévő közvilágítási berendezé-
sek maradványéľtékével elszámol a Budapest Főváros Főpolgáľmesteri Hivatala felé történő tulaj-
donjog átadás firyelembe vételével, melyre maximum I.If3.|77,- Ft +ÁFA fedezetet biztosít a
Magdolna-negyed pľogľam III kĺjzterületi alprogramja.

Felelős: polgármester

Hatáľido: műszakiéúadás-źúvétellelegyidejűleg

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési üryosztály Létesíĺ
ményüzemeltetési lroda, Városfej lesztési és F őépítészi ĺJ gyosztá|y
A lakosság széles kĺjrét érinto döntések esetén javaslata a kozzétételmódjára (megfelelő aláhuzandó!):
indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 20 l3. október 01.
e_,zż/ąě

l//
\__-,/

Szíics Tamás
ügyosztályvezeto
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Szűcs Tamás ügyosztályvezető
Budapest Főváros Vl|l. kerület
Józsefváľos i o nkorm ányzat
Polgármesteri HivataI
Vá rosqazdá ]kodási és Üzemeltetési

hiv.szálrl: 1B.113712012

.lgyit]tézö: Goncz|ikTaľnás Ká|mán

{:36 1 3?7_1]56

GonczlikT@Budapest. hu

Tisztett Ügyosztáĺyvezető Úr!

Fenti iktatoszámri megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a fe|soroĺt
közterü|eten ĺétesü|ő közvi|ágítás üzeme|tetési ko|tségeit a Főpo|gármesteri Hivata|

biztosítja, amennyiben a berendezést a Budapesti Dísz- és Közvi|ágítási Kft. (BDK
Kft.) üzemeltetésre átveszi.

A tárgyi címek |ĺstája:

. Márkos Emí|ia utca megnyitása;

. Magdolna -Bauer Sándor u. közvi|ágĺtás je|en|egi há|ózat korszerűsítése;

o Te|eki téri piac útépítések (zebrákakadálymentesítése);

. Magdolna Negyed Program soron lévő ütemezésében, az átépü|ő Kálvária-,
Te|eki-, valamĺnt a Fiumei út - Dobozi utca sarkán a|akítandó tereket érintó
kozvi|ág ĺtás tervezések'

A közvi|ágítási berendezések Budapest Fővárosi tnkormányzata részére torténĺí
tuIajdonba kerü|ésével kapcsolatos koncepció kialakítása folyamatban Vanl az
elfogadott koncepcióró| hivataluk rövidesen tájékoztatást kap'

Budapest, 2013. marcius i),."

főosztályvezető

Budapest V|||. kerü|et köz-vi|ágÍtás
bövÍtése

1052 Budapest, Városház utca 9-11' | |evé|cím:
e-mail: Horvath. Bela@budapesl.h u

í840 Budapest I teIeíon: +36 , ił:-J*-l ;-.*;ňi
I

I




