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Tárgy: Javaslat közterületek díjmentes haszrálatrínak biaosításara

Elóterjesĺő: Ács Péter váľostizemeltetési igazgatő
Készítette: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt. v trosiJzemeltetési lgazgatőság
Leíró: Németh Zo|tán operatív vezeto
A napirendet nýlt ülésen kell taľgyalni.
Adöntéselfogadásáhozeg1ĺszeruszavazattöbbségszĺikséges.
Melléklet: 1db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Nemzeti Fejlesztési Ürynökség 0\"FĐ az -Új Széchenyi TerV'' Közép-magyarországi operatív
Program megvalósítása érdekében kiemelt pźiyźaati felhívást tett közzé ,,Szociális célú város-
rehabilitációs témájú kiemelt pľojektjavaslatok'' (Kódszĺám: KMoP-5.l.1/B-12) témábaĺ 2OI2.
augusztus 10-én. Az Önkormányzat Képviselő-testiilete (a továbbiakban: Képviselőtestiilet) 2012.
augusztus 29-én tárgyalta és dtjntéseket hozott a benyújtandő pétlyázatról, és a 28512012. rym.29.)
szźtmú hatfu ozatbaĺ döntött az e|nđltásźtrőI.

A Képviselő-testÍilet 2013. jaulár |4-én tźlrgyalta a Kormány 1649/2012. (xil.19.) szźlmŕl
Korľnányhattlrozatźú, melyben a Budapest-Jőzsefvźlros Magdolna-negyed Program m. (a
továbbiakban: MNPItr.) projekt 3.819.572.953.- Ft tĺárnogatásban részesült. A Képviselő-testiilet a
2/2013. (I.14.) szźtmu hatźrozatélban elfogadta a Koĺĺlányhatźrozat a|apjźn kidolgozott Tĺámogatási
Szeľződést és annak mellékleteit.

Buđapest Fővároś VIII. keľület Józsefuáľosi onkormrányzat Képviselő-testĺilete 118/2015. (V.14.)
száműhatározatával úgy döntcitt, hogy a Józsefuárosi Viárosüzemeltetési Szolgálatot 2015. június 30.
nappal jogutód nélkiil megszĹinteti, és a költségvetési szew źital ellátott egyes tevékenységeket 2015.
július 01. napjától a Kisfalu Józsefuárosi Yagyongazdálkodó K-ft., az időközben meghozott további
döntések szerint a Józsefuárosi Gazđálkodási Központ ZÍt. tltjźľ' Itttatja el. E gazdálkodó szeĺvezet
része a Városüzemeltetési lgazgatőság' amely projektrnegvalósításélt felelős szeľvezetként az MNPIII
programmal kapcsolatos korábbi feladatokat, közöttfü az a|ábbi projektet teljesítí.
,,T1l1 Társadalmi akció megszervezése (lomtalanítás, paľkok takaríüása)''.

tr. A beteľjesztés ĺndoka

A ,,T7/| Tĺáľsadalmi akció megszervezése (lomtalanítás, paľkok takaritźsa),, pľogramhoz biaosított
keretcisszeg 2'520.000,- Ft+áfa, - amely konténerek kfüelyezésére, szá||ítására, tirítésére, használható
fel, és ez összeg aTámogatálsi Szerződés szerint elszámolható.

A konténerek kihelyezésére, szállítására, iintésére vállalkozási keretszerzodés került megkötésľe,
tekintettel arra, hog;ĺ a pľogľamban több Magdolna negyeden lévő épiitet szerepel és a konténeľek
megrendelés eseti jellegű, valamint rugalmasabb fe|adate||átźtst biztosít. Akozbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési e|1árás nyertes ajanlattevője a Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
355l2015.G\I.20.) szźľľĺlíhatźrozata a|apján az okont 2008 Kĺirnyezetvédelmi Kft' (szélĺüely: 118ł
Bp., Lakatos út 61-63.), a keretösszegre vonatkozó elfogadott ajfullati źra2.520.000,- Ft+áfa.



Az okont 2008 Könryezetvédelmi Kft. 2015. augusztus 30-ig látja el feladatait.E szerzodés2.4 pontja
alapjan lehetőség van a támogatási szeruődés hosszabbítasa esetén a hatźtridőt a fizikai zźtrźs
időpontjára módosítani.

A program szerint egy alkalommal legfeljebb 3 db 4 m-es (vagy kevesebb szátmű, de nagyobb
befogadóképességtĺ) olyan konténer kerül kihelyezésre az aďott épület elé, amely egyenként 16 nm,
<isszesen legfeljebb 48 nm teriiletet foglalhat el. Egy alkalom avái|a|kozási keretszerződés mellékletét
képező megľendelésben ľögzített napon az ott meghatározott időintervallumot jelent.

A korábbi projekt tapasztalata szerint titalźtban a lakók hétvégén (elsősorban péntek délután, vagl
szombaton) mozgósíthatók. Hosszabb időtaľtamú konténeľ kihelyezés esetén fennáll annak a veszélye,
hogy mások ís igénybe veszik, így a tervek szeľint a kfüelyezés és az elszá|lítás is :ugyaTlazon napon
történik, az a|áiĺt vállalkozási keretszerződés mellékletét képező megrendelésben ňgzített
időintervallumban.
A társadalmi akció fenti feltételeinek biztosításáról a Józsefuárosi Gazďálkodási Koryoĺt Zrt.
gondoskodik, ezen belül az énntett köztertilet tisztántaftźsaról, tevékenység utáni takaríĺásaról is.
Annak érdekében, hogy a közterületeken a konténerek díjmentesen keriilhessenek kihelyezésre
szfüséges a Tisztelt Bizottság döntése. A progľamban szereplő épületek (teľületek) pontos
megjelölését az ]' számú melĺéklet tarta|mazza.

m. A döntés célja' pénztigyi hatása

Az eu-s fonásból megvalósulő, ,,TIII Tĺársadalmi akció megszervezése (lomtalanítás, paľkok
takarítása)'' elnevezésti projektelem sikeres és eredményes megvalósítása, mellyel az Önkormtnyzat
páIyázatban vállalt kötelezettségének tesz eleget.
A bizottság döntésével az önkormrányzat á|ta| vállalt feladat kerül végľehajtásra, mely dĺintés
költségvetési fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabá|yikiirnyezetismertetése

A Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľiiletek hasznźiatźról és használatĺának rendjéľől
szőlő |8/20J3. (rv.24.) önkormányzati rendelet 12. $ (1) bekezdése szeľint: ,,]2. s (1) A laizterület
használati hozzájárulós irĺźnti kerelemről _ a (2)-(3) bekezdésbenfoglaltak kivételével - első fokon a
Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság (a tovóbbiakban: Bizottság) dont',,

Az önkormanyzatj rende|et 24.$ (1) bekezdése e) pontja szeľint:
,,A Bizottsóg az e rendelet 2. melléklete alapján mególlapított lúztertilet-hasznáIati díjak korlátlanul
c s okkenthetőe k v agl elengedhe tőek:

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgł ítéli meg, hogł az Józsefvaros érdekeit szolgálja;,,

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Hatőrozati javas|at

,Ą Váľosgazdálkodási és PénziigyÍ Bĺzottság úgy diint, hogy

a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Pľogram III.'' keretében, a ,,T1l1 Tĺársadalmi akció
megszeÍvezése (lomtalanítás, parkok takarítása)'' projekt megvalósítása érdekében az okont 2008
Kömyezetvédelĺni Kft. (szélĺhely: 1184 Bp., Lakatos út 61-63.) részére,2Ol5. auguszľus 3t . napjátőL a
MNPil Támogatási szerződés szeľinti fizikai zárásának időpontjáig (elenleg teÍvezett 2015. október
I5.) az a|ábbi lomtalanításra kijelölt épületek előtti teľiileten, alkalmanként 3 db konténer elhelyezését
bizosítjaközterület-haszná|atidíjfrzetésenélkiil:

- Budapest, Vm. kerület Bauer S. utca 4.
- Budapest, Vm. kerület Bauer S' u. l i.
- Budapest, Vm.kerület Dankó u. 34.
- Budapest, V[I. kerület Dobozi u. 19.
- Budapest, Vm. kerület Lujza u. 8.

- Budapest, vm. kerület Lujzau,12.



Budapest, VIIL kerület Lujza u. 1 5.
Budapest, VIII. kerälet Lujzav 16.
Budapest, VItr. kerĹilet Lujza u. 18.
Budapest, V[I. kerälet Ltjza u. 20.
Budapest, VItr. kerület Lujza u. 22.
Budapest, VItr. keľület Lljza v'. 23.
Budapest, V[I. keľület Lujza u. 38.
BudapesĹ, VIII. keľiilc|' Magdolrra u.6la.
Budapest, VItr. kerület Magdolna u. 12.
Budapest, VItr. kerület Magdolna u. 20.
Budapest, VItr. kerület Magdolna u. 34.
Budapest, VItr. kerület Magdolna u. 44.
Budapest, VIII. kerület Nagy Fuvaľos u. 26.
Budapest, VtrI. kertilet Szerdahelyi u. 11.
Budapest, VtrI. kerĹiletMźttyás tér 2.
Budapest, VIII. kerület Máýás tér 5/a.
Budapest, VItr. kerĹilet Mátyás tér |3. (konténer a Mátyás tér 6-8. szám eIé kihelyezve)
Budapest, VItr. keriilet Szigetvrári u. 4.

Egy alkalom a vá|Ia|kozási keľetszerződés mellékletét képező megrendelésben ľögzített napon az ott
meghatĺĺrozott időintervallumot jelent.

Felelős: polgiármester
Hatráridő: 20 15. augusztus 3 1. napjátő|

A döntés végľehajtását végzó szewezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodźsiKözpontZrt,
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a közzététe|modjźra
(megfelelőa|źhtnanđő|): nemindokolt

Budapest, 201 5. augusztus 19.
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előteľj e sztés ]. számu melléklete

A 
''Budapest-Jĺózsefuáľos, 

Magdolna Negyed Pľogľam Tĺr.'' integľált váľosľehabilitációs
progľam soľán a,,T|lt Táľsadalmi akciĺó megszervezése Qomtalanítás, parkok ta|<aritása),,

pľojekt keľetén beliil a lomtalanítĺĺshoz kÍjetölt épiiletek jegyzéke

Budapest, VItr. kerület Bauer S. utca 4.
Budapest, VľI' kerület Bauer S. u. 11.

Budapest, VItr. kerület Dankó u. 34.
Budapest, VItr. kerület Dobozi u. 19.
Budapest, VItr' keľület Lujza u. 8.

Budapest, V[I. keľĺilet Ll:jza u. 12.
Budapest, VIII. kerület Lujza u. 15.
Budapest, V[I. kertilet Lujza u. 1 6.
Budapest, VItr. kerület Lujza u. 18.
Budapest, VItr. kerület Lujzav20.
Budapest, VIII. kerület Ll$zav22.
Budapest, VItr. kerület Lujza u. 23.
Budapest, VItr. kerület Lujza u. 38.
Budapest, VItr. kerÍilet Magdolna u.6la.
Budapest' V[I. keľület Magdolna u. 12.
Budapest, VIII. kerület Magdolna u. 20.
Budapest, VItr. kerület Magdolna u. 34.
Budapest, VItr. keľület Magdolna u. 44.
Budapest, VIII. kerület Nagyfuvaros u. 26.
Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 1 1.

Budapest, V[I. kerület Mtúyts tér 2.
Budapest, VItr. kerület Mátýs tér 5/a.
Budapest, VItr. kerület Mátyás tér 73. (konténeľ aMátyás tér 6-8' szźlmeIé kihelyezve)
Budapest, VIII. kerĹilet Szigetvtn u,. 4.


