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Tárry: Tu|ajdonosihoz'zájáru|ás az Auľóľa utca22.28., Józsefuárosi Egészségiigyi Szo|gálat elektľo-
mos ellátásának bővítéséhez

Előterjesĺő: dr. Vitályos Fanny, kabinetvezető.helyettes
Készítette: Polgármesteri Kabinet
A napiľendet nyilvános ülésen kell tĺárgyalni.
A döntés elfogadlís áho z egĺ szer u szav azattöbbség szüks é ges.

Tisztelt Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Nemzeti Fejlesztési ÜgynÓkség 2013. június 14-én kiemelt projekt felhívást tettközzé KMOP-4.3.2/A-13

kódszamon u ,,Kti'ép-Magyarorszźęi operatív Program - Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellát.ás

fejlesztése '' címmel.

A Képviselĺĺ-testület a25812013. (vI.27.) szźlműhatźrozatában döntött arľól, hogy a Nemzeti Fejlesztési

Ügynôtseg által kiírt Y\MoP-4.3.flA-13 kódszáműpźiyánaton indul, az Auróra utcai rendelointézetfe|tiítźL-

sával a magasabb szintÍĺ egészségügyi ellátrás megteremtése céljából.
Az onkorm ányzat 2013. december f}-źnmegkötötte a Támogatĺási Szerződést 970 000 000 Ft elszámolható

összköltséggeĺ a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség mint tĺĺmogató képviseletében eljaró ESZA Társadalmi

Szolgáltató Nonprofit Kft-vel' mint közremiĺködo szervezette|.

A proj ekthez kapcsolódó kivitelezés fll 5. január 1 0-én megkezdodött.

Az Auróra utcai22.28. szám alatti Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat épületének meglévő, rendelkezésre

álló villamos energiateljesítménye 89.00 kVA. A felújítás utánaz új elektromos készü|ékek (hútés-fiités,

sze||ózőľendszerek) többlet energia igény tźmasńanak a jelenlegi elektromos ľendszerľel szemben.

II. A beteľjesztés indoka

A megnövekedett villamos energia teljesítmény (769.00 kVA) ellátásához sziikséges kĺizcélú hátl'őzatépités

végľeňajtĺása azELMIĺi Hźiőzati Kft. részéről. A közcélú hźiózatépítés során a kért villamos eneľgia kapaci-

tĺĺJtĺelégĺtese érdekében a Csarnoktér Posta jelrĺ vonalon |évó 24675/10 számú transzformátor állomiásban a

transzformátor gép cseréje sztikséges.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A há|őzatépítést a jelenlegi fogyasztő és szeľződéses fél, a Jőzsefvźtrosi Egészségügyi Szolgálat kezdemé-

nyezi, a kivitelezés költsége bruÍtő 12 435 84o Ft fedezetét a Józsefuĺĺrosi Egészségüryi Szolgálat szabad

pénzmaľadványa.biztosítja. A kivitelezesi munkĺák megrendeléséhez szükséges Budapest Fĺíváros VIII. kerĹi-

let Józsefuárosi tnkormányzat tulajdono si hozzájźtru|źsa.

A döntés cé|ja a KMOP-4.3.2 /A-|3-2013-0001 azonositő számű projektben vállalt kötelezettségek teljesíté-

se, a kivitele zés végén az épli|et komplett elektromos gépészeti rendszerének működtetése.



III. Jogszabálý környezet

A Bizottság döntése a Képviselo-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36120|4.
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.l1. alpontján alapul.

Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatvagyonźról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlrásáľól szóló
66120|2. (xII.l3.) onkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII.
kertilet Józsefvárosi onkormányzat KépviselőtestĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő|
sző|ő 36/2014. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. szźmű mellékletének 1.4.5. pontjrán alapul, ami a

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetĺĺvé teszi.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadĺását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy diint, hogy tulajdonosihozzÁjárulását adja az Auróľa utca

2f-28. szÁm a|atti Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat 769.00 kVA villamos eneľgia teljesítmény e||źtásźr

hoz szükséges közcélú há|őzatépitéshez.

Felelős: polgármester
Haĺáridő: 2015. iúnius 08.

A döntés végľehajtasát végzó szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Józsefoárosi Egészségĺigyi Szolgá-
lat.
A lakosság szeles köľét éńntő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata akőzzététe| módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2015. junius 02.

l.l"i-hĄ^Łf V|r \
dr. Vitályos Fanny

kabinetvezeto-helvettes
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