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ELoTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. május 30-i üléséľe

Táľgy: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam keretén belül kłizvilágítás lnáilőzat átépítéshez
kapcsolódó tulajdonosi dtintések meghozata|ára

Előterjesztő: Annus Viktor vezérigazgatő
Készítette: Csete Zoltźn
A napiľendet nyilvános tilésen kell taľgyalni.
A döntés elfo gadás ríh oz e gy szeru szav aza|tobb s é g sziiks é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mźnak ľészletes ismeľtetése

2014. szeptember 15-én a|áításrakeľült a Corvin Sétany Progĺam kĺjzös megegyezéssel tciľténő
lezźrásźt céIző megállapođás az Önkoľmźnyzat, a Corvin Zrt. és a Rév8 Zrt. kozott. A
megállapodásban az onkoľmźnyzatvá||a|taa program területén egyes kĺiĺertiletek felújítását,
melykivite|ezésrészekéntakön1|ágításhá|őzatakerĺilmegújításra.

A meglévő, kiváltásra kerülő hźůőzat tulajdonosa a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
(továbbiakban: BDK Kft.), atáĺsaságnyilvantaľtásában a leszerelésľe keriilő régihá|őzatot ún.
maľadványéľtéken tartJti< nyilvan. Mivel térítésmentes átadás míatĺa régi helyett megépülő új
kozví|ágitáshá|őzatnem kerülhet a BDK Kft. fulajdonába, aberuhazó onkoľmźnyzatkénýeIen
az elbontot1há|őzat könyv szeľint nyilvántartott maradvanyértékeket megtéľíteni a BDK Kft.
felé.

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 62120|6. (I.25.) szźtműhatározatában döntött a
Práter utca, Bókay János utca és Szigony utca egyes szakaszainak kĺizvilágítási há|őzathoz
kapcsolódó maľadványérték BDK Kft. felé történő megfizetéséľől. Jelenleg engeđélyezés a|att
állnak a Tömő és Bókay János utcák újabb szď<aszaínak kcizvilágítás-há|őzatanak fejlesztési
tervei, a BDK Kft. tájékoztatźsa szerint ezek maľadványértéke az a|ábbiak szerint alakul:

KöZterĹilet Szakaszhatźr Elbontandó kömi|ásítás
há|őzat ÁF,q,-val nđvelt
maľadvánvértéke Gt)

Tcjmő utca Nagy Templom utca - Szigony
utca

3r3 r41

Bókav Jĺĺnos utca Tömő utca_ Ullői út 72 603
Osszesen 385 744

A, űj kozvĹ|ágitáshá|őzat építéshez a BDK Kft.. hozzájtru|ása szfüséges, melyet csak akkoľ
ađnak meg, ha abenlhaző válla|ja a maľadványérték megfizetését.

Aztljki5nłLlágitásihá|őzattulajdonjoganak végleges rendezésére megoldás lehet, haaberuházo
kerületi onkormĺínyzat ahźiőzat tulajđonjogát téľítésmęntesen a Fővaĺosn ak ađja źLt, aki a BDK
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Kft. egyik tulajdonosa' Eklhez azonban szfüséges, hogy a Fővĺíros és a BDK Kft. köztjtt
megállapodás szülessen akoni|ágitásháIőzat tulajdonjogáról, amely jelenleg az érintett felek
tájékonaása alapján, előkészítés alatt van. Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Budapest
Józsefuaľosi onkormányzat kezdeményezze a Fővárosnál a megépiĺlt hźiőzatok
tul aj donj o gának B udap e st Fővĺĺľo s Önkoľman y zata r észĺe tĺjrténő átađźsát.

II. A beterjesztés indoka

A fent részletezett beľuhazói ny1|atkozat jóvahagyása a VaľosgazđáIkodźlsi és Pénztigyi
Bizottság hatásköre.

III. A diintés célja, pénziĺgyi hatása

A döntés célja, hogy a Corvin Sétany Pľogram tertiletén tewezett új közvilágításihźt|őzatok
megéptiljenek, illetve az ełlhez szfüséges iizemeltetői hozzájuulás a BDK Kft. részéről
kiadásľa kerüljön. Az elbontani teĺvezett meglévő kozvíLágítźts hálózatok maradviínyértéke _
mindösszesen bruttó 344.596.- Ft. - fedezete a20|6. évi költségvetésben a 11603 címen a
dologi elohćnyzat _ hatósági díjak - terhére biztosított, úgy hogy a polgáľmester az
önkoľmĺányzat költségvetéséľől szóló |120|6. (II.04.) önkoľmanyzati rendelet 22. $ (1)
bekezdése Đ pontja alapján saját hatáskĺjrben a Bizottság üléséig az e|őirźny.zatot
átc sop orto s itj a ilzeme|teté si anyagok b e szeľzése elő irány zatr a.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A nemzeti vagyonĺól szó|ő f0I1. évi CXCVI. töľvény 13-15. $-aiban szabá|yozott nemzeti
vagyon fulajdonjoganak átruhźnźsában szabáIyozottak nem teszik lehetővé a vagyontfugy
ingyenes átruházásźú.

A Budapest Fővaľos onkoľmanyzata vagyonárőI, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásĺĺról szóló 2212012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 20. pontja alapjána
Fővarosi onkormányzatkote|ez(5komi|ágítasi feladatainak e||átása, a fővaľosi díszkivilágítási
beľendezések üzemeltetése vonatkozásában, valamint a kaľácsonyi díszvilágítás tekintetében a
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kiziáľólagos joggal rendelkezik.

A Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuarosi Önkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (Xil.13.) önkoľmanyzati rendelet 17. $ (1)
bekezdés ab) alpontjián alapul.

Kéremaza|ábbíhatérozatí javaslatelfogadásĺít.

H.ą'rÁnoz.ł.TI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétĺány Pľogram teľiiletén az a|ábbi utcaszakaszok tlj komi|ägításźůloz
kapcsolódó, a meglévő és elbontandőkonilágitáshá|ózat maľadványértékeit a BDK Kft. felé
aBudapestJőzsefvźrosionkormźnyzatmegťĺzeti.

Köztertilet Szakaszhatźr Elbontandó kömilágítás
háIőzat ÁFA-val növelt
maradvánvértéke Gt)

Tömő utca Nagy Templom utca - Szigony
utca

313 r41

Bókav János utca Tĺjmő utca _ Ullői út 72 603
Osszesen 385 744
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Felelős: Polgármester

Határi dő : s i kere s mtiszaki átađás átv ételt követő ęn

2. felhatalmazza a PoIgáĺmesteľt az I' pont szeľinti maradványértékek megfizetéséről
szóló beruh źzői nyilatko zat a|áír ásźtt a.

Felelős: Polgármester

Hatĺáľidő: 2016. május 30.

3. felkéri a Polgiĺľmestert, hogy kezdeményezze a Budapest Fővaľos onkoľmanyzatźnźů
az |. pont szeľinti utcaszakaszon megépülő új közvi|ágítás hźtlőzat tulajdonjogának végleges
rendezését.

Felelős: Polgiíľmester

Hatĺáľidő: sikeres múszaki átadás átvételt követően

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zľt., Gazdźĺ|koďási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteqesztés előkészffiénekjavaslata a
kozzététe| módjara: nem indokolt hirđetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. május 25.
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