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Képviselő.testůilet e számär a

Tisztelt Képvise|ő.testület !

Előzménv:

A Képviselő-testtilet a274l2011.(vI.16.) szźĺĺńhatźrozatźtban 5 fős munkacsoportfe|áIlítását
kezdeményezte' a kĺiltségvetésben szereplő 10 millió Ft, faiiltetési és ktirnyezetvédelmi
mfü tidésicéltaľtalékf e|hasznźl|źtsánakkidolgozásaľa.

A munkacsopoľt első alkalommal a20|l. szeptembet 7-én megtaľtott ülésén tźtrgya|ta meg a
fatelepítési javaslatot. A munkacsoport kidolgońa a2011. évre vonatkozó fatelepítési teľvet,
elkészült az ajźnlattételi felhívás, a vállalkozási szerzőđéstervezet egyeztetése megtörtént. A
munkacsopoľt ülésén az 5 megvá|asńott tagból 4 tagvettńszt. A fentiekĺe tekintettel a teljes
könĺ konszenzus kialakítása érdekében munkacsopoľt ülés megismételt összehívását
kezdeményeztem és a 20II. október 6-i Képviselő-tęstiileti ülés napirendjén szereplő
előterj esztés elnapolását j avasoltam.

A munkacsoport 20I|. októbeľ 19-én megtaľtotta a megismételt tilését és az ido múlásaľa is
tekintettel az átdo|gozott (az eredetileg tervezett őszi ültetés helyett a j<ivő tavaszi ültetés
lehetőségebelekerült atervezetbe)dokumentációtelfogadta. 
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A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2011. november 3. . sz. napirend
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság véLeményezi tr

Hatźfi ozati jav as|at a bizottság' szźffiáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesnés
mestźLrwaJ'źLsźLt.



Fatelepítés i i av as lat :

A munkacsoport megvizsgálva a kerĹilet kĺjzterületein ta|á|hatő faźilomány összetételét és
minőségét, továbbá a flík telepítésének lehetőségeit, az a|éhbíjavaslattal é1:

1.

Belső Józsefuáros terĹiletén, aMátyás téľ közelébenf7 đb 10 cm töľzsátľnérőju, (25-30 cm
keľüleni) fa telepítéséľe és 3 éves fenntartásara, a Tisńviselő-telep teriiletén 48 db 8 cm
torzsźúmérőjíj, (20-25 cm kerületrĺ), a Szźzađos úton 12. đb 8 cm tĺirzsátmérőjíi fa telepítésére
és 3 éves ferurtartásárakijzbeszerzési értékhatźr a|atti beszerzési eljárás indítását javasolja. A
telepítési költség az aján|ati aÍ 70 %o-a legyen, a 3 éves kötelező fenntaľtási kötelezettség
ellęnéľtéke pedig a fennmaľadő 30 % 3 évre elosztva legyen. Abeszerzés becsült összk<iltsége
a munkacsopoľt szakmai véleménye szeľint bruttó 7.000 e Ft-t.

2.

A faültetéssel kapcsolatos beszerzési eljáĺás lefolyatása után - figyelemmel az 1. pont
szeľinti beszeľzési eljaĺás nyertes aján|attevőjével k<jtendő véi|a|kozási szerződés díjazásétra _
a bruttó a 10.000 e Ft összegu előirźnyzat maradváĺylínak felhasznźiására a munkacsoport a
Vajda Péter utcai osztósávban Spiraea (Gyöngyvessző) cserje telepítését javasolja. A pontos
alfajokat és mennyiségi elvaľásokat az 1. pont szeľinti beszerzés után _ annak eľedményének
és a rendelkezésre źiIő fedezet _ hatáľozza majd meg a munkacsoport. A bruttó 10.000 e Ft
összegtĺ e|óirányzat maradványának felhasználásával kapcsolatos dĺjntéshozatalra a
munkacsopoľt szakmai javaslata a|apján - a Vĺĺĺosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot
javaslom felkérni.

A szolgáltatás megľendelés értékére tekintettel a Józsefuarosi onkormźnyzat Kozbeszeruési
és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakbarl: Szabá|yzat) IX. részę szerintibęszętzési eljárást
szfüséges lefolytatni. Az eljárés előkészítését, bonyolítását a SzabáIyzat szerint a Hivatal
végzi.
A Képviselő-testület és Szervei Szęrvęzeti és Mfüödési SzabáLyzatárőI szőIő I9l2009. (V.16.)
cinkormányzati ľendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontja a|apjtn abeszeruési ügyekben való
dontés a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásktirébe 1.artoz1k. Igy a bęszęrzési
elj ét ás eredményé r ől a Bizottság fo g dclnteni.

Fedezet biztosítdsa:

Abeszerzés fedezetének biztosításźůloz a Köľnyezetvédelmi Alap, fapótlási céItaÍta|ék 1|107
-01 címľől 10 millió Ftzźro|ás alóli feloldása és egyben átcsoportosítása szfüséges a 11601
đologi előkźnyzat címre. A 3 éves fenntaľtás előírása miatt, a Képviselő-testtilet
kĺĺtelezettséget vállal a fedęzęt 2012-tt5| 2014-ig történő feladattal tęľhelt
pénzmar ađvĺínyként töľténő - bí*osításźr a

A Képviselő-testület és Szervei Szewezetí és Mfüödési SzabáIyzatárő| sző|ő l9l2009. (V.16.)
cinkoľmányzati rendelet 4. $ (4) a) pontja alapján a 20II. évi k<iltségvetési rendelet
módosítása a Képviselő-testiilet hatáskcire.

Kérem a Képviselő-testületet a fatelepítési és 3 éves fenntartási javaslat, továbbá az ęhhez
sztikségeseIőirźnyzatátcsopoľtosításanakelf ogadásáĺa.



HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a 27412011.(VI.16.) sztlmu hatátozatta| létrehozott munkacsoport javaslatát, a
Belső Józsefu ĺíros és a Tisztviselő-telep, továbbá a Szźnados ít fásitásźra.

2. t.elkéri a polgáľmestert a Mátyás tér közelében 2.l db l0 cm törzsátmérőjű, (25-30 cm
keľülehĺ) fa telepítésére és 3 éves fenntartásaľa, a Tisfuiselő-telep területén 48 db 8 cm
törzsátmérőju, (20-25 cm keľiiletrĺ), aSzázados úton 12 ďb 8 cm tĺjrzsátmérőjű fa telepítésére
és 3 éves fenntartásárakozbeszerzési értékhatátt ę| nem érő beszerzési eljarás lebonyolításĺĺľa.
Abeszerués becsült éľtéke bruttó 7.000 e Ft.

3. aziďeí évi faültetési előirányzat felhasználása érdekében és abeszetzési eljráľás fedezetének
biztosításĺĺhoz az onkoľmányzat és a Polgáľmestęri Hivatal kiadás 11107-01 címľől a
Környezetvédelmi Alap, fapótlási céhartallékzźroltkiadási eloirźnyzatźúaztrolás alólfeloldja
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsoportosít a 11601 dologi előirźnyzat címĺe.

4. a 3 éves fenntartás e\őírźtsa miatt, a Képviselő-testtilet 20II. évről bruttó évi 1 millió
forintot 20 1 4 -ig feladattal terhelt p élumarudványként keze|i, bizto sítj a.

5. a 2. pont szerinti beszerzési eljarás lefolytatása utĺĺn a 3. pont szeńnti e|oirányzat
maradványösszegének fe|hasznźiźlsával kapcsolatos döntéshozataka - a 274120|1.(VI.16.)
szźmnhatátozattaI létręhozott munkacsopoľt szakmai javaslata alapjźn_ a Vaľosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság ot hata|mazza fe|.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor, valamint az azt

kö vetkező év ek tęw ezé s énél a hatźr o zatban fo glaltakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: Polgármester
Hatóridő: 1-5' pontok esetén 20]]. november 3. , 6. pont esetén a kaltségvetés módosítása
201 1' december 3 ]., valamint a kovetkező évek költségvetésének tervezése.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosńźĺ|y, Pénzügyi
,ťigyosná|y

Budapest, 2011. október 21.
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