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Készitette: Annus Viktor' Mihók Lász|ő
A napiľendet nyilvánosan lehet táľgyalni.
A döntés e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattöbb sé g szüks é ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet 2013. január |4-én tárgya|ta a Kormány 1649/2012. (XII.19.) számil
Koľmányhatttrozatćú, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III. (a
továbbiakban: MNP III) pľojekt 3 8l9 57f 953.- Ft támogatásban ľészesült. A Képviselő.testtilet a
2/f013' (I.l4.) számű határozatában elfogadta a Koľmányhatározat a|apjźn kidolgozott Támogatási
Szerződést és annak mellékleteit. Az onkorményzat a pźt|yźtzat keľetében vźů|a|ta a FiDo tér _
(hrsz.:35388) _ a Dobozi utca - Fiumei út -Népszínhtnutca köz<jtti zöldfelület - źúépítését, melynek
során a tér új közvilźęitása is megtervezésľe keľi'ilt'

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ||7f/20I2. (IX. f6.) szźtmű hatźrozatźtban
megállapította a ,,Tervezési szerződés kozterüĺetek vonatkozásóban a Magdolna Negłed Program III,
előkészítéséhez a KMOP-1.I.I/B-l2 pdlyĺźzati projekt keretében,, tźrgyilközbęszerzési eljáľás nyertes
ajánlatÍevőjét, melynek a|apján Felek között atervezési szerződés - a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítésének tárgyában _ a|áírásra került' A ktizvilágítási terv engedélyezési folyamatában
rendelkezni kell a közvi|źryítás üzemeltetéséről és fenntaľtásráľól.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 837/f013' (vII.29.) sz. határozatában ahozzájáru|ást
adott a t& köni|ágítás fejlesztéseivel kapcsolatos döntések tekintetében.

il. A beteľjesztés indokolása

A közvilágítási tervet a BDK Kft üzemeltetési szempontjai miatt módosítani kellett, mely a szükséges
bontandó elemek sorát bővítette. További 4 db kozvi|źlgítási lámpatestet kell elbontani. A bontási terv
az 7. sz' melléklet.

Mindezek alapján aköni|ágitás üzemeltetése vonatkozásában indokolt a döntéshozatal módosítása

III. Tényállás

Buđapest Főváros kĺjz és đísz:,i|ágításánakkizźtrő|agos tizemetetője a Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Kft. (a továbbiakban: BDK). Az źůtal.źnos megoldás a kóni|ágítás üzemeltetése körében, hogy a
létesített eszközöket a létesító a BDK kezelésbe átadja, és kezdeményezi a fővárosi önkoľmányzat
tulajdonába való átľuházását. AYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy tobb folyamatban
lévő közvilágítást is érintő projekt problémakörét felvetve megkereséssel fordult a Budapest Főváľos
onkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városiizemeltetési Főosztá|yához (a továbbiakban:



Főosztály) állásfoglalásukat kéľve a tisztázandó térítésmentes üzemeltetésbe adás-vétel, és a
tulaj donj o g źłtruházása tek intetében.

A Főosztály levelében (f. sz. melléklet) azt a tájékoztatźst adta, hogy a létesülő közvilágítások
tizemeltetési költségeit a Főpolgáľmesteri Hivatal biztosítja, amennyiben a beľendezést a BDK
Ĺizemeltetésre átveszi.

Mindezek a|apján a térítésmentes üzemeltetésbe adás-vétel és j<ivőbeni iizemeltetés akadálya elhárult,
valamint a meglévő' de elbontásra kerĹilő közvilágítási berendezések maradványértékkel töľténó
elszámolásának lehetősége fennáll.

A Főosztály tźjékoztatást adott arról is, hogy a közvilágítási beľendezések Budapest Fővárosi
onkormányzatarészére történő tulajdonba keriilésével kapcsolatos koncepció kialakítása folyamatban
van, melyről az onkorm ény zatot értesíteni fogj ák.

w. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a döntés meghozata|źń arról, hogy az Önkormányzat ameg|évő közvilágítási berendezés
felújítása során az elbontásra kerülő BDK tulajdonában lévő közvilágítási berendezések
maiadványéľtékével elszámol, f7g.781',- + Ár.e összegen felül további 76.784,- +ÁFA, cisszesen
356.565,- +AFA cisszegben, melynek fedezete a Magdolna-negyed progľam III közterü|eti
alprogramj án ľendelkezésľe áll.

v. A döntés célja' pénzügyi hatása

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

A maradványéľték elszámolása _ melynek becstilt költsége 356.565,- Ft + ÁFA _ az MNP III. projekt
beľuhĺízási főösszegének, a FiDo tér ľehabilitźrciőja keretösszege ĺĺsszesen 162.598.425,. Ft +AFA
melýől aközv1|ágitás során szeľepeltetett 5.000.000,- Ft +AFA összegből torténik.

Mindezeka|apjtĺnkéľemaza|átbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

vI. Jogszabályikörnyezetismeľtetése

Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ó 2011. évi CLXXxx. törvény 23. $ (4) bekezđés 9.

pontja szeľint aközvi|tryitás biztosítása a fovárosi önkormányzat feladata.

A nemzeti vagyonról sző|őf0I1. évi CXCVI. törvény 13-15. $-aiban szabá|yozott nemzeti vagyon
tulajdonjogának átruházásźtban szabźiyozottak nem teszik lehetővé a vagyontárgy ingyenes
átruházását'

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés
ab) alpondán alapul.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 837lf013. (vII.29.) számű határozat 3. pondát
módosítja, az a|źlbbiak szerint: ahattrozat 1. pontja szerinti közterületen a meglévő köni|ágitási
berendezés felújítása soľán az elbontásra kerülő, a Budapesti Dísz-és Koni|ágítási Kft.
tulajdonában lévő közvilágítási beľendezések maradványéľtékével elszámol - becsült költsége
356.565,- Ft + ÁFA összegben, a Budapest Főváros onkoľmányzataFopo|gármesteri Hivatala felé
történő tulajdonjog átadźs figyelembe vételével, melyre fedezetet biztosít a Magdolna-negyed
pľogram III közterületi alprogľamja

Felelős: polgármester

Határidő: mrĺszakitltadás.źLŃétellelegyidejűleg



A döntés végrehajtásźú végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály
Létesítményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjára (megfelelő a|áhűzandő|):
indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. október 01.
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VáĺosÜzeĺneItctlsi Ftiosztály

ik|' szán: FPll061 11674 - 212013

Sziics Tamás Ĺi gyosztá|yv ezető
Budapest Fóváros Vlll. kerfi|et
Józsefváros i o nkorm ányzat
Polgármesteri HivataI
Várósqazdálkodási és Üzemettetési Ü

1$-113712012

iigyintéző: Goncz|ikTallásKá|mán

{.36 1 327-1156

o-lnaiĺ: GonczlikT@Budapest. hu

Budapest V||l. kerület köz-vi|ágítás
bŐvttése

Tlsztelt Ügyosztátyvezető Úr!

Fenti iktatószámú megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a fe|soro|t

köztertj|eten létesu|ő közvi|ágítás uzeme|tetési kö|tségeit a Főpo|gármesteri Hivatal

biztosítja, amennyiben a berendezést a Budapestĺ DÍsz- és Közvi|ágítási Kft. (BDK
Kft') iizemeltetésre átveszi.

A tárgyi címek |ĺstája:

. Márkos Emí|ia utca megnyitása;

. Magdolna -Bauer Sándor u. közvilágítás je|en|egi há|őzat korszerÜsítése;

o Te|ekitéri piacútépítések(zebrákakadálymentesítése);

. Magdo|na Negyed Program soron lévő ütemezésében, az átépü|ĺĺ Ká|vária-,

Teleki-, Va|amint a Fiumei út - Dobozi utca sarkán aĺakítandó tereket érintő

közvi|ág ĺtás tervezések.

A közvi|ágítási berendezések Budapest Főváľosi tnkormányzata részére tońénő
tuIajdonba kerüléséveI kapcsolatos koncepció kiaIakítása folyamatban vanr az
elfogadott koncepcióró| h ivataluk rovidesen tájékoztatást kap'

Budapest, 2013. március }\,.,,

í052 Budapest, Városház utca 9.11. | |evé|cĺm:1840 Budapesĺ | teIeÍon: +36 1 327-1094 | fax: +36

e-mail: Horvath.Bela@budapesl.h u

főosztályvezető
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