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Tárgyz Beľuházói nyilatkozat a Budapest vltr. kerület Golgota tér átépítésével kapcsolatos
kiizr i|ágítáts kezelés be ad ásá hoz

Előteťesztő: Fenrezęýi Gergely DLA Városfejlesĺési és Főépítészi Ügyosztály igyosztáiyvezető
Készítette: Annus Viktor, Kemper Zsombor
A napirendet nyílt iilésen kell tárgyalni.
A đöntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattöbbség szükséges.
Melléklet:

Tisztelt Váľosgazdá|kodásÍ és Pénzĺĺgyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Golgota tér rekonstrukciójanak terveit a Vĺárosfejlesztési és Főépítészi |Jgyosztźiy elkészítette 2013
júliusában, melynek eľedményeképpen létĘött a teljes Golgota tér megujúlásźt cé|ző koncepció. A
Képviselő testtilet 35312013 (x. 18.) számi hatźnozatában döntött a ľekonstrukcióhoz szfüséges
fedezet biaosításáról, valamint a terwajzok pontosítása érdekében geodéziai felmérés készítéséřől'
melyek elis készültek.

A Józsefuárosi Köztenilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat által lebonyolított közbes zerzési
eljárás eredményéíek megállapítása után a nyertes kivitelezővel avá|Ia|kozźlsiśzerződés meskötésre
kertilt 2014. június 11.én.

A Vm. kenilet Golgota tér QIRSZ: 38812) megujításához kapcsolódó közvitágítási terveket atęrvezfi
|eszá||itotta, a szÍikséges eljárást megindította.

II. A beteľjesztés indokolása

Mivel a VIII. kerület Golgota tér (HRSZ:38812) megujításához kapcsolódódóan a kijzv\|źlgitás
fejlesaése is megvalósul ezért szükséges rendelkezni annak üzemeltetéséľől és fenntartásaról és
tulajdonlásaról. A közvilágítás fejlesztése minđen esetben a Budapesti Dísz- és Kőm1|ágítélsi Kft-vel
együttmtĺködve valósul meg. Az átépítés miatt elbontásra kerülő berendezések maradvánvérték
megtérítését köteles a beruháző megfizetni.

III. Tényállás

Budapest Főváros koz és dísnĺi|ágitásźnak kizárólagos üzemeltetője a Budapesti Disz- és
Köni|ágítási Kft. Az általáĺos megoldás a közvi|ágítás üzemeltetése kĺjrében, hôgy a létesített
eszközöket a létesítő a Budapesti Dísz- és Kozv1|ágitźtsi Kft-nek (a továbbiakban: BDK) kezelésbe
átadja, és kezdeményezi afóvárosi önkoľmányzat tulajdonába való źiruházását.

Az énĺtęÍt Golgota tér jövőben megvalósuló megújítása keľetében, a korábbi elbontandó könĺi|ágitási
berendęzések leszerelése után aBęnlhźnő elszámol azokmaradvźlnyértékével a BDK feté,majd'azúj
világítás kivitelezését követően a kiépített infrastrukturaelemek üzemeltetése és tulajdon.1.oga ĺš
átruházásrakeruI.
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Iv. Diintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése

A tervezett Golgota téń beruházás keretében, aberuháző a leszerelt közvilágítás marađványéľtékét
megtéríti, mig a fentiekre tekintettel a bęruházźsokat követően a BDK üzemeltetésébe źúadja az
érintett köni|ágitást, mert az onkormźnyzat azt ĺem tudja mfü<idtetni jogi, személyi és tárgyi
fęltételek hiányában.

Döntés arról szól, hogy az Önkormányzat a meg\évó könllágítási berendezés felujitása során az
olbontásľa kerülő BDK tulajdonában lévő közvilágítási berenđezések maradványéľtékévęl elszámcrl,

250.000,- Ft + ÁFA összegben, melynek feđezete a2014. évi kciltségvetésben rendelkezésre á1l.

v. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Az onkormáĺyzatunkvál|a|ja, hogy a Golgota térkőz:lilágítási berendezéseinek felújítása sotánaz
elbontásra kertilő Budapesti Dísz-és Kozvi|źryitási Kft. tulajdonában lévő kőz:lilágitźsi berendezések
maradványértékével elszámol, a Budapest Főváros Főpolgármesteľi Hivatala felé töľténő tulajdonjog
átadás ťrgyelembe vételével'

A maradványérték elszámolásának becsült költsége 250.ooo,- Ft + ÁFA, melynek fedezete a2OI4. évl
lłÄltséorreféchen 07Dh1 4 fiI 1? ) Rnlo? cím fehiiífási e7őirÁnvzat. narkok. iátszĺiferek felriiítása soron-, r-------) J------ --- --- ----?------_ - - -

megtalálható.

vI. Jogszabályi ktiľnyezetismeľtetése

Magyaľország helyi önkormányzatairól szőlő 2071. éví CLXxxD(. törvény 23. $ (4) bekezdés 9.

pontja szerint akozlĺi|ágitás biztosítása a fővárosi önkorrnányzat feladata.

A nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 13-15. $-aiban szabźiyozott nemzeti vagyon
tulajdonjoganak tltr,JhźLzź$ában szabtiyozottak nem teszik lehetővé a vagyontźrgy ingyenes
átnlházását.

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuarosi onkormanyzat vagyonźról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (x[.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés
ab) alpontján alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatfuozat' elfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') a VIII. kerület Golgota téren elkészĹilő koníIágítási berendezéseket a Budapesti Dísz-és
Koml|ágítási Kft.nek (1203 Budapest, Csepeli źltjźlrő I-3.), mint a meglévő közvilágítási
berendezések üzemeltetőjének üzemeltetésre térítésmentesen átengedi,
Felelős: polgánnester
Határiđő: a sikeres műszaki átadást áwételt követően

2.) felkéri a polgármestert az üzemeltetési szerződés a|ćĺrźsáĺra.

Felelős: polgármester
lJatándő: a sikeres miĺszaki źńađźst átvételt követően

3.) vállalja, hogy a VIII. kerület Golgota tér esetében meglévő koni|źĺýtási berendezés
felújítása során az elbontásra keľtilő Budapesti Dísz-és Kozvi|ágtźlsi Kft. tulajdonában
lévő közvilágítási beľendezések maradványértékével elszámol _ becstilt költsége
250.000,- Ft + ÁFA -, a Budapest Fővaros Főpolgármesteri Hivatala felé töľténő

tulajdonjog źttadás figyelembe vételével, melyre fedezetet biĺosít a2014. évi költségvetés

parképítések parkfenntaľtás 80103 cím felrijítási e|óirźnyzat, paľkok, játszóterek

felújítása sor.



Felelős:
Hatĺáridő:

polgárrnester
a sikeres miĺszaki átadást źfuéte|t követően

4.) felkéri a polgármestert, hogy amint a jogszabá|ý ktiľnyezet lehetővé teszi, a
közvilágítási berendezések fulajdonjoganak źttadástt Budapest Fővĺíros
Főpolgármesteri Hivatalźnźi kezdeményezze, és a tulajdonjogban történt változásľól
írásban értesítse a Budapesti Dísz.és Közvi|éry1tási Kft-t.

Felelős: polgárrnester

Hatáľidő: a sikeres miĺszaki átadást átvételt követően

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztźiy
Varosfejlesztési koda
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ataaközzététel módjara (megfelelő aláhúzandó!):
inđokolt hirdetőiábián

Budapest, 2014. július 15.
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