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Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A

Képviselő-testület a Horváth Mihály téľentéľvi|ágitás kialakításához szfüséges pénzügyi
feďezetet koľábbi - 57120|7. (III.09.) sz.hatźlrozat _ dĺjntésévelbiztosította.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megkuldte a tewezett
kozó j avas|atát (I . szźľĺĺ
melléklet).

térvi|á,gítő utcabútorľa vonat-

Az utcabútor asztalílámpa alakú, melynek lámpabura rész felső kĺirátméľője1'5 méter, az

a|ső

rész körátmérője pedig 2,3 méter. A nagy felülete miatt, a várhatő széllökésekľe tekintettel az
egész búľataľtószerkezetét fémből szükséges megépíteni. A lámpab,Úravizá||ő, széIźilő és enyhén átlźŃszó elefántcsontszínű vászonból késziil. Ezen túlmenoen az egész lámpa _ leülésre is
alkalmas, -1,5 méteres átmérőjű tartő, szabályos hatszögletű _ ta|p részétnehéz, nagy szilaĺdságú (szintén fem) anyagból kell készteni. A lámpabúra és a hatszögletuta|pazat köZötti tartó
oszlop pedig nagy szi|áĺdságú, vastag falú (minimum 9 mm-es) fém csőből kell kialakítani,
melynek hossza 4,3 méter. Ata|pazat és a burát taľtó oszlop sziĺę azonos a lámpaburára szerelt
vźszoĺszínével.

A térvi|ágítás kiépítésére,elhelyezéséręjavasolt, hogy az a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ
Zrt, megbízása keretében keľüljön lebonyolításra, a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási KozpoŃ Zrt.
Ko zb eszer zé s i é s B e szerzé s i
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A Józsefuĺáľosi Gazdálkodási

K<ĺzpont Zrt. feladate||átásátképezik az a|ábbiak is, amelyekľe a
költségvetésben az alábbi címeken biztosított fedezetet a Képviselő-testület.

.
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Lakőházak életveszéIye|htxítźls,gtĺzhá|őzat csere,
(előirányzat:11602 címen 63.577 e Ft, felhasznáIva: 10.090 e Ft),
intézmények életveszélye|hźltítása, gázhá|őzat cseľe'
(e|őirányzat: 11601 címen 15.000 e Ft, nincs felhasználás),

lakóépületekkazánfelújítása,
(e|oirányzat: 11'602 címen 42.772 e Ft' nincs felhasználás),
lakóépületek éľintésvédelmifeliilvizsgálata,
(e|őirtnyzat: 11602 címen 10.000 e Ft, nincs felhasználás),
épül etek kö zö s sé gi e l ektro mo s háIő zatának áta|akítása,

.
.
.

(előírányzat:1|602 címen 20.000 e Ft, nincs felhasználás),
lakóhĺĺzakban közműórák, mérőhelyek szabviĺnyosítása,
(előtrźnyzat: |1602 címen 15.000 e Ft, nincs felhasználás),
lakóhazak kaputelefon felújítasa,kiépítése,
(elt5irźnyzat 1|602 címen 7.524 e Ft, felhasznźůva:4.077eFt),
ta|ajvizesedés megszĹintetése,
(e|őirányzat:1t602 címen 20.000 e Ft, nincs felhaszrálás).

Tekintettel a hatékony és egységes feladatellěúźsrajavasolható, hogy a fenti feladatok e|végzé.
sére úgy adjon megbízást a T. Bizottság, hogy azok lebonyolítĺísaľa,a JózsefuĺíľosiGazdálkodási KiizpontZrt.Közbeszerzési és BeszeľzésiSz-abá|yzatában foglďtak szeľint keľüljön soľ.
II. A beteľjesztés ĺndoka
A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban

a döntés

meghozatalźtraaTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺĹryihatása
A Hoľváth Mihály téľ(hĺsz: 35238/5) a Józsefuiírosi onkoľmányzat tulajdonában és kezelésé.
ben áll, ezért a teľtileten tevékenység a fulajdonoshozzáýírulása a|apjanvégezhető, illetve utcabritor helyeżlető el.

Az

utcabútor költségvetési fedezete
összegben.

a

11405 címen ,rendelkezésrę áll bruttó 2.000 ezer Ft

A lakóházzď

kapcsolatos kiadások fedezete a ||602 címen, az inténnényi életveszélyelháľí.
tassď kapcsolatos kiadások fedezete a 11601 címen rendelkezésre áll azl.részbenrész|etezettek szerint.

IV. Jogszabályi kiirnyezet
döntés meghoz'ata\ára a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat varyonáľól és a Yaryon
feletti tulajdonosĺ jogok ryakorlásáľól szóló 6612012. (xII. 13.) tinkormĺĺnyzati rendelet,
valamint a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és MĺĺködésiSzabźůyzatźrő|szőIő 36/20|4.
CxI.06) cinkoľmányzati ľendelet 7. melléklet l. pont l.1.3. ďpontja a Vĺírosgazdálkodasi és
Pénziigyi Bizottság j ogosult.

A

Kéremaza|ábbihatźttozati javaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az

alábbi feltételekkel és kikötésekke|hoz.z'ajarul a Budapest VIII. kertilet, Horváth Mihály téren (hľsz: 35238/5) világító utcabútor elhelyezéséhez:
atérvi|ágitas ápńlis 15. és okÍóbeľ 15. közötti időszakban helyeáető ki,
ahasználatravonatkozóanutasítĺístkellkészíteni,
ahaszná|at sorĺínbe kell tartani azelőírt biaonsági követelményeket,
atérvi|ágítas leszeľelésétkcivetően a köaeľületi buľkolatot helyľe kell állítani.

.
.
.
.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|7 .június 26.

2.

a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téren (ľsz:35238/5) vilagító utcabútor elhelyezésévelkapcsolatos valamennyi feladat teljes köľíĺlebonyolítĺásával megbízza és
meghatalmĄ7.7'a aJózsefuĺáľosi Gazdálkodasi Közpoĺt Zrt.-t.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 20|7 .június 26.

?

3.

az alábbi feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi feladat teljes köríĺ lebonyolításá.
va|megbízzaésmeghatalmazza,aJózsefu ĺírosiGazdálkodásiKözpontZrt,.t:
- lakőházak életveszélyelhárítĺís,gźv}lá|őzat cseľe'
- intézményekéletveszélyelharítasą gźvhá|őzatcsere
- lakóépiiletekkazánfelújítĺísą
. lakóépületek érintésvédelmifeliilvizsgálata,
- éptiletek közösségi elektľomos hźt|őzatźnakátalakítása
- lakóházakban közműórák, mérőhelyek szabvanyosítása,
lakóházak kaputelefon felúj ítása, kiépítése,

-

ta|ajvizesedés megsziintetése.

Felelős: polgármester
Hatríridő: f0l7 .június 26.

4.

ahatźtrozat2. és 3. pontjai alapjan felkéń a polgáľmestert a megbízási szerződések a|áirásźra.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|7 .június 30.

A

döntés végrehajtísźttvégző szewezeti egység: Gazdálkodasi Ügyoszt.íly, Józsefuaľosi Gaz.
dálkoďási KozpofiZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések

esetén az előterjesztés előkeszítőjéĺekjavaslata aköz-

zétételmódjĺára: nem indokolt

honlapon

hirdetőtáblan

Budapest, 2017 .június 23.

drl&lambos Eszter
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