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Előteľjesztő: Kaiser József képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013.július 17. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a fapótlás és környezetvédelem céltartalék zöldfeliiletek növelése céIú

fe|haszná|ására.

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásiíhoz minősített szavazatttibbség

sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hattr ozati j av as|at a bizottság számźra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés

meg!źtrgya|tsát.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Környezetvédelmi Munkacsoport 2013. junius 17-i ülésén javasolta, hogy a Képviselő-

testiilet biztosítson fedezetęt a Losonci tér, a Nap utca és a Leonaľdo da Vinci utca

taláIkozásánál Iévő névtelen közteľület, ,,Nap'' tér, a Baross utca - Szigony utca saľok, a

Práter vtca, aTavaszmező utca és a Tolnai Lajos utca cseľjékkel töľténő betelepítésére.

A Környezetvédelmi Munkacsopoĺt' 2013. június 3-i iilésén javasolta, hogy a Képviselő-

testület biztosítson feđezętet önt<jzőrendszer Yjalakításáta, valamint mészkősziklák

telepítésére a Y ajda Péter utcai Zolđsáv fenntaľtása éľdekében.
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il. A beteľjesztés indokolása

A Környezetvédelmi Munkacsopoľt a folyamatos fatelepítések męllett kiemelt fontosságúnak
taĄa a cseľjék iiltetését. A gyepfélékkel borított ftldfelszíni felületek és a magasban
elhelyezkedő dús lombkoľonák ,,kozé,, szfüséges a cserjefélék źital létrehozott alacsony és

kozépmagas zöldfelületeket is biaosítani.

A Vajda Péteľ utcai 'Lö|dsäv biztosítja Népliget és a hamaľosan megujulo Golgota tér közötti
zöld kapcsolatot, ezzel csökkentve a nagy kozuti forgalom źita| okozott kciľnyezetszennyezést
és élhetőbbé, szebbé téve Józsefuaros egyik legjelentősebb úwonalát. A 20l2-es évben
bebizonyosodott, hogy a nyári sztraz iđőjarás és az eIvtllasztő sávon áthajtő teheľforgalom
miatt csepegtető öntĺjzőrendszer és az áthajto forgalmat akadáIyoző objektumok
(mészkősziklák) nélkül nem tartható fenn az éIő,IéIegző Zoldsáv.

ilI. A tényá|lás ismeľtetése

A Kömyezetvédelmi Munkacsoport felkérte a lőzsefvźtrosi Varosüzemeltetési Szolgálat (a

továbbiakban: JVSZ) vezetojét, hogy készítsen javaslatot és költségvetést a cserje telepítések
helyszínéről, méľtékéľől, valamint az ontozőrendszer és a mészkősziklák telepítéséľől.

Iv. Jogszabályiktirnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület dĺjntését Magyatorczág helyi önkormányzatairő| szóló 20II. évi
CLXXXX. törvény 23. $ (5) bekęzdés 1. pontja és a I07. $-a alapján hozzameg.

v. A dłintés tarta|mźnak ľészletes ismeľtetése

A Kömyezetvédelmi Munkacsoport felkérése alapjan a JYSZ javaslatot készített a cserje

telepítések helyszínére, méľtékére. A cserjetelepítések ,,anyag''költsége bruttó 1.784.883,- Ft,
amely a munkadíjakkal egytitt bruttó 2.000.000,- Ft-ra egésziil ki. A JVSZ helyszín- és

költségjavaslatait az előteľjesńés ]. szómú melléklete tarta|mazza.

A csepegtető tjntözőľendszeľ és a mészkősziklák telepítésének, valamint a vízvéte|i helyek (2

db) kialakításanak költsége bruttó 3.590.000,- Ft. A JVSZ á|talbeszerzett árajźnIatokat (3 db)

az előterjesztés 2. számú melléklete tarta|mazza. Az źrajánlatok nem tarta|mazzźk a vízvéte|i
helyek kialakítását.

Az eIőzőekben ismertetett telepítésekhez a ktjltségvetési fedezet biaosításáról sziikséges a
dcjntéshozatal.

vI. A dtintés céljao pénzügyi hatása

A cserjeállomány pótlásával, frissítésével a zöldfelületek a természetes, hármas tagozódású
(gyepszint _ cserjeszint _ lombkoronaszint) elľendezése és látvanyvilága valósulhat meg a fák
telepítésénél nagyságrendekkel keđvezőbb koltséggel. Mindemellett, ahol ez a fźtkhiányában
nem lehetséges, jóval nagyobb méretú és látványosabb zöldfelületeket hozhatunk létre, mint
aztahagyományosgyepekalka|mazásávaltehetnénk.

A Vajda Péter utcai Zolđsáv fenntaľtása kiemelt fontosságú az onkormányzat szźtmáĺa.

Jelenleg a JYSZ 2 munkavállalója _az iđőjárástól fiiggően_ naponta, kétnaponta locsolja a



terĹiletet, mely egész napos elfoglaltságot jelent. Az öntozorendszeľ kialakításával nagyobb

sztlmt munkaerő biztosítható Józsefuáros többi zöldfelületére.

A cserjetelepítések, csepegtető öntözőľendszeľ és mészkősziklfü telepítési költségének

fędezeteként javaslom a 11107-01 fapótlás és kĺirnyezetvédelem eloirźtnyzatot megjel<ilni

e\őirźnyzat átcsoportosítással a JY SZ kĺiltségvetésébe.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j av as la t elfo gad ás á t.

H.łrÁRoza,TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a) cserjék pőt|źsára, telepítésére _ az e|őter1esztés mellékletét képező helyszíneken és

cserje fajtákĺa vonatkozóan - 2.000,0 e Ft-ot bińosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
mfüĺjdési cél és általĺĺnos tartalékon beliil a fapótlás és környezetvédelem e|őirányzatot
jelöli meg. A cserjék pótlása és telepítése a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat
feladata.

b) csepegtető cjntözőľendszeľ és mészkoszik|ak telepítéséľe _ az e|oterjesztés mellékletét
képező áraján|atok a|apjarl - 3.590,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és köľnyezetvédelem előirányzatot
jelcili meg. A csepegtető <jntĺjzőrendszer és mészkősziklák beszeľzése és telepítése a
Józsefu áľo si Váro süzemeltetési S zol sálat feladata.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013.július 1 7.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺános tartalékon belül a

fapótlás és környezetvédelem céltaľtalék _köte|ező feladat _ e|oirźnyzatról 5.590,0 e Ft-
ot átcsoportosít, a 11108-02 cím - kötęIezo feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon
beltil az irányítő szervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatźra
2.000,0 e Ft-ot, ťlĺanszítozási felhalmozási kiadásokon beliil az iráĺyítő szewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 3.590,0 e Ft-ot a

Józsefuárosi Városüzemeltetési SzolgáIat támo gatása címen.

b) a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szo|gźiat 80103 cím kcitelező feladat

ťlnanszírozási mfü<jdési bevételeken belül a mĺíködési írźnyítőszeľvi tiĺmogatásként

folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jővźĺírás e|őirźnyzatát és a dologi
e|őfuźnyzatát _ kötelező fę|adat _ 2.000,0 e Ft-tal megemeli a cserjék pőt|ása, telepítése

címen.

c) a Józsefuarosi Várostizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím kötelező feladat

ťtnanszítozási felhalmozási bevételeken be|n| az fuźnyítőszeľvi támogatásként folyósított
trámogatás fizetési sztlmltnttiľténő jőváírás e|őirányzatéú és a feIha|mozási előiľányzatát _

kötęlęző feladat - 3.590,0 e Ft-tal megemeli csepegtető öntözőrendszeľ és mészkőszikliák

telepítésére címen.



d) felkéľi a polgármestert, hogy ahatáĺozat2.a)-c) pontjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet kcivetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: a)-c) pontok esetén 2013. július 17 ., d) pont esetén a költségvetésľől szóló rendelet

k<jvetkező módosítása

3. feIkéri a lőzsefvátosi Váľosüzemeltetési Szolgá|at vezetojét, hogy a Képviselő-testtilet

2013. november havi második rendes üléséľe készítsen tájékońatőt a cserjeültetések és

pótlások e|végzéséról, a csepegtető önt<jzőľendszer és mészkőszik<Iźlktelepítéséľől.

Felelő s : Józsefu aľo si Varo süzemeltetési S zolgálat igazgatőja
Hataridő: a Képviselő-testület 2013. novembeľ havi második rendes ülése

A dtintést végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuĺíľosi Városüzemeltetési SzolgáIat,

Pénzugyi Ügyosĺály

Budapest, 2013.július 1 1.
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cirvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

/ //ľ

'k /r/%
dr. Mészar Erika

a|jegyző

képviselő



I. száműmelléklet

Cseri epótlások felméľése. előzetes árkalkulációkkal

(csak anyagár' munkakc}ltsé get nem lartalrmaz!)

Losonci tér

Latín név Magyar név Méľet Mennyiség Nettó
egłségdr

(Ft)

Bruttó
összúr (Ft)

Berberis
julianae Júlia borbolya K2 81s db {55rrJt 4.5) 1)5 _

Cornus
sanguinea

Veľesgyiírű
som

K2 55 db 510,- 28 050,-

Cornus mas Húsos som K2 76 đb 495,- 31 620,-

Cotoneaster
horisontalis

Kerti
madáľbiľs

K2 40 db 4T0,- 16 400,-

Crataegus
monogyna

Egybibés
galagonya

K2 520 đb 510,- f65 200,-

Euonymus
europaeus

Közĺinséges
kecskeľágó

K3 50 db 5q5 - 29 750,-

Kerria
japonica

Boglarkacserje K2 I34 đb 555 74 370,-

Lonicera x
ylosteum

Ükorke1onc K2 12 db 510,- 6 r20,-

Mahonia
aqufolium

Mahónia K2 20 db 625,- 12 500,-

Physocarpus

opulus
'Diabolo'

Hólyagvessző I<2 40 db 785,- 31 400,-

Prunus
spinosa

Kökény K2 150 db 510,- 76 500,-

Spiraea
cinerea

Gyöngyvessző K2 r86 db 5)5 - 97 650,-

Osszesen bľuttó: 1127 885,-



Latin név Mag1łar név Méľet Mennyiség Nettó
egységdr

@a

Bruttó
iisszdľ (Ft)

Hedera helix Borostyán K2 40 db 5 10, 20 400,-

Jasminum
nudiflorum

TéIi jázmin K 1,5 20 db 550,- t 1 000,-

Physocaľpus
opulifolius

Hólyagvessző K2 6db 510,- 3 060,-

Prunus
laurocerasus

'Otto Luyken'
Babéľmeggy K2 10 db 7 350,-

Taxus
bacccata

Tiszafa K4 10 db 1 330,- 13 300,-

Viburnum
rithidophyllum

Ráncoslevelűbangita K3 ldb 825,- 825,-

Weigela'Red
Prince'

Rózsalonc K2 35 db 540,- l8 900,-

Osszesen bľuttó: 74 835..

,,Nap'' téľ

Baľoss utca - Szigony sarok (buszmegálló)

Latin név Magyar név Měret Mennyiség Nettti
egłségdr

(Ft)

Bruttó
iisszdr (FĄ

Cotoneaster
hoľisontalis

Kęrti
madárbirs

r<2 30 db 410, 12 300,-

Jasminum
nudiflorum

TéIi jázmiĺ K 1,5 60 db 550,- 33 000,-

Mahonia
aquifolium

Mahónia K2 50 db 625,- 31 250,-

Pyľacantha
coccinea

Túztövis K2 52 db 585,- 30 4f0,-

Spiraea
vanhouttei

Kerti
gyöngyvessző

r<2 80 db 4f 000,-



osszesen bruttó: I48 970,-

Práter utcai ágyások

Latin név Magyar név Méret MennyÍség Nettó
egységdr

(Ft)

Bruttó
i)sszdr (Ft)

Aegopodium
podagraria

'Variegata'
Pođasrafii CSl 1 60 db ))5 - 13 500,-

Hibiscus
syľiacus

Mályvacserje r<2 40 db 4I0,- 16 400,-

Hosta

fortunei
Arnyliliom CS14 68 db 438,- 29184,-

Keľľia
japonica Boglárkacseľje K2 25 db 13 875,-

Mahonia
aquifolium

Mahónia K2 110db 625,- 68 750,-

Pachysandľa
terminalis

Japánkövérke CS14 3s db 375,- 13 r25,-

Vinca majoľ
'Yariegata'

Tarka levelrĺ
meténg

CSl I 50 db 470,- 23 500,-

osszesen bľuttĺi: 178 934,.

Tavaszmező utca

Latin név Mag1łar név Méľet Mennyiség Nettó
egységúr

(Ft)

Bľuttli
iisszúr (FĄ

Berberis
candidula 'Yitte'

Borbolya K2 15 db 570,- 8 550,-

Beľbeľis mędia
'Redjewel'

Borbolya K1,5 sdb 585,- 2925,-

Hemerocallis

fulva
Sásliliom K2 l2 500,- 6 000,-

Heuchera

sanguinea

Vérvör<js

ttizeso
CS14 98 db f80,- 27 440,-



'Leuchtkäfer'

Heuchera

micrantha'Palace
Purple'

Bíborlevelrĺ
tíizeső

CS9 116db 180,- 20 880,-

Hosta fortunei Arnyliliom CS14 31 db 439,- 13 609,-

Hypeľicum
calycinum

oľbancfiĺ K2 s0 db 540,- f7 000,-

Lonicera japonica orĺ'kzö1d
japán lonc

K3 22 đb 940,- 20 680,-

Pyracantha hibrid
'Teton'

Tűztövis K2 80 db 540,- 43 200,-

Vinca minor Kis meténg CS9 200 db 200,- 40 000,-

Osszesen bľuttó: 210 284,.

Tolnai utca - József utca saľok

Latin név Mag1łar név Méret Mennyiség Nettó
egységdľ (Ft)

Bľuttó tisszór
(Ft)

Forsýhia x
intermedia

Aľanwessző K3 zdb 675,- 1 350,-

Juniperus
chinensis vaľ.

sargentii
Kínai boróka K2 fdb 800,- 1 600,-

Mahonia
aquifolium

Mahónia K2 13 db 625,- 8 r25,-

Vinca majoľ
'Vaľiegata'

Taľka levelű
meténg

CSl 1 70 db 470,- 32 900,-

Osszesen bruttó: 43 975,-

Mindösszesen bľuttó: 1 784 883'.
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