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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

2014. szeptember 15-én a|áfuásra kertilt a Corvin Sétaĺry Progľam közös megegyezéssel
töľténő lezáĺását célző megtłllapodás az onkormányzat, a Coľvin Zrt. és a Rév8 Zrt.kozott. A
megállapodásban az onkormányzatváIla|ta a program területén egyes kĺizrcruletek fetújítását,
mely kiviteIęzés részeként a közvĹIágításhźt|őzata keľül megúj ításta.

A meglévő, kiváltásľa kerĺilő há|őzat tulajdonosa a Budapesti Dísz- és Kcizvilágítási Kft.
(továbbiakban: BDK Kft.), a táľsaság nyilvántartásában a leszeľelésre kerĺilő Égi htiőzatot
un. maradvźnyéľtéken taÍtjak nyilvĺín. Mivel térítésmentes átadás miat| a régi helyett
megépülő új kozv1lágítźls há|őzat nem keľtilhet a BDK Kft. tulajdonába, a benlhźľző
onkoľmanyzatnak az elbontotthá|őzat konyv szerint nyilvántartott maľadvanyértékeket meg
kell téľíteni a BDK Kft. felé.

Jelenleg engedélyezés alatt áll a Leonaľdo da Vinci utca Tömő utca és Ülloĺ ĺt közcjtti
szakaszának közvi|ágítás-háIőzat fejlesztési terve. A terv szerint elbontandó háIőzat
maradvánvéľtéke:

Az tĄ köz:łĹIágítás háIőzat építéshez a BDK Kft. hozzájarulása sztikséges, melyet csak akkor
adnak meg, ha aberuháző vá||alja amaraďvźnyérték megfizetését.

Az tlj közv1|ágítási háIőzat tulajdonjogának végleges ľendezésére megoldás lehet, ha a
ben:haző keľületi onkormanyzat ahá|őzatfulajdonjogźútérítésmentesen a Fővĺíľosnakadja źt',
aki a BDK Kft. egyik tulajdonosa. Ehhez azonban szükséges, hogy a Főváľos és a BDK Kft.
közott megállapodás szülessen a közvi|ágítás háIőzat tulajdonjogátő|' ame|y je|enLeg az
érintett felek tájékoztatása alapjźn, előkészítés a|aĹIvan. Fentiek a|apjźnjavasoljuk, hogy a
Budapest Józsefuaľosi onkorményzat kezdeményezze a Fővarosnál a megépült hźiozatok
tulaj donj ogának Budapest Fővaros onkormanyzata részĺe töľténő átadását.

, f.(. sZ. napiľend
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Közterület Szakaszhattr Elbontandó kozvi|ágítás
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Leonardo da Vinci utca Tömő utca- Ullői út 102 633
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II. A beterjesztés indoka

A fent rész|etezett beľuhazói nyilatkozat jóvĺĺhagyása a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi
Bizottság hatásköre.

III. A dtintés célja' pénzüryi hatása

A döntés célja, hogy a Corvin Sétany Progľam terĹilętén tewęzett új közvilágitásihá|őzatok
megépüljenek, illetve az ellhez sztikséges tizemeltetői hozzájttrulás a BDK Kft. részéről
kiadásra kerüljön. Az elbontani tervezett meglévő ktlnL|ágítás hálózatok maradványéľtéke _
mind<jsszesen bnrttó 102.633.- Ft. - fedezete a20|6. évi költségvetésben a 11603 címen a
felújítási e\oirźnyzat_ taľtalék - terhéľe biztosított. úgy hogy a polgáľmester az ĺlnkormányzat
költségvetéséről szóló 1120116. (II.04.) ĺĺnkoľmányzati ľendelet 22. s (1) bekezdése f) pontja
a\apjtn saját hatáskörben a Bizottság üléséig az e|oktnyzatot átcsoportosítja iizemeltetési
anyagok beszerzése e|ők źny zatr a.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

A nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 13-15. $-aiban szabźúyozott nemzeti
vagyon tulajdonjoganak átruhźnásábarl szabtiyozottak nem teszik lehetővé a vagyontfugy
ingyenes átnlhazását.

A Budapest Fővaľos onkormanyzata vagyonaľól, a vagyonelemek feletti tulajđonosi jogok
gyakoľlásaľól szóló 22l20I2. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 20. pontja a|apjźna
Fővarosi Önkormĺányzatkotelezőkozv1lágitási feladatainak ellátása, a fővaľosi díszkivilágítási
berendezések tizemeltetése vonatkozásában, valamint a kaľácsonyi díszvilágítás tekintetében a
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kizaľólagos joggal ľendelkezik.

A Bizottság hatáskore a Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (KI.13.) önkormanyzati rendelet 17. $ (1)

bekezdés ab) alpontján alapul.

Kéremaza|ábbihattnozati javaslatelfogadását.

H,ł'ľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dłint' hogy

1. a Corvin Sétany Pľogľam területén az a|ábbi utcaszakaszok tĄ kozv1|ágítétsźthoz

kapcsolódó, a meglévő és elbontanđőkozv1|ágitáshá|őzat maľadványéĺékeit a BDK Kft. felé
a B udap est Józs efu áro si onkorm an y zat me gťĺzeti'

Közterület Szakasz}rďiźr Elbontandó közvilágítás
háIőzat A.FA-val növęlt
maľadvánvértéke (Ft)

Leonaľdo da Vinci utca Tömő utca - Ullői út r02.633

Felelős: Polgármesteľ

Hatĺíridő: sikeres műszaki átadás átvételt követően

2. fe|hata|mazza a Polgármestert az I. pont szerinti maradványéľtékek megfizetéséľől
szóló beruh ázői nyl|atkozat a|áír ásár a.

Felelős: Polgármester

Hataľidő: 20L6. októbeľ 14.
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3. felkéri a Polgiírmestert, hogy kezdeményezze a Budapest Fővaros onkormanyzatźnáI
az I, poĺt szerinti utcaszakaszonmegépülő új közví|ágításhźtLőzat tulajdonjogának végleges
ľendezését.

Felelős: Polgáľmester

Hatĺáridő: sikeres műszaki átadás átvételt követően

A dontés végľehajtásátvégző szervęzetiegység: Rév8 Zľt., Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén az e|őteĄesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététel módjáľa: nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20|6. szeptembeľ 28.
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