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Melléklet:-

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|máłnak ľészletes ĺsmeľtetése

/ĺ) Az Ülloi lĺt _ Szigony utca keľeszteződésében ľendszeľesen alakul ki hosszabb kocsisoľ a
Szigony utcából jobbľa kanyarodó járművek miatt. A jármúvek a gya|ogátkelőn közlekedő gya-
logosok átha\adása miatt nem vagy csak lassan tudnak kihajtani azvlaĺ útra. A Szigony utca
úttest szélesítése, egy jobbra kanyarodást biztosító osztályoző sáv kialakítása megoldhatja a
kialakult pľoblémát. Az úttest szélesítése mellett sziikség lehet a meglévő gyalogátkelőhely páľ
méterrel töľténő áthe|yezésére is. A kialakításľól maľ folyamatban vaĺľrak az egyeńetések a
BKV Zrt..vel, a Budapest Közút Zrt.-ve|.

A Szigony utca kiszéIesítésével kapcsolatos feladatok végĺehajtása éľđękében javasolt, hogy
azok a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt, (JGK Zrt.) megbízása keretében keľĹiljenek
lebonyolítĺásra, a JGK Zrt. Közbeszerzési ésBęszerzésí Szabá|yzatában foglaltak szerint.

B) A Képviselő-testület a 89l20l7. (IV. 13.) szrámú hatáĺozat 5.a) pontjában megbińa a JGK
Zrt,-t az Auľóra - Déri Miksa . Fecske utca saľkiĺn lévő tiľes, önkoľmanyzati iilajdonú telken
jźúszőtér tervezésére és kivitelezésére.
A tervezés során felmeľült annak lehetősége, hogy az éľintett ingatlanon létrejĺivő Nagy Ho-
Ho-Ho Horgász elnevezésiĺ játszőtét mellett lévő, Aurórau.2l. sz. alaÍti ingatlan (hľsz.: 35013)
tuzfalán a r aj zfilmme l kapc sol ato s hoľ gás z motívum j elenj en me g.

A JGK Zrt. megkereste az ingatlan fulajdonosát, akihozzájźra|t atílzfa| szigeteléséhez és festé-
séhez. Ezen munka|atok elvégzésével javasolt a JGK Zrt.-ve| kötött megbízási szerződés mó-
dosítasa'

II. A beterjesztés ĺndoka
A dĺjntés meghozatal źľa a T isztelt Bizottság rendelkezik hataskörľel'

III. A dtintés célja' pénzůigyi hatása
A Szigony utca az onkormĺĺnyzat fu,|ajđonábaĺ és kezelésében áIl, ezért a teľületen tevékeny-
ségatulajdonoshozzźĄáĺu|ásaa|apjanvégezhető.

A Szigony utca kiszélesítésével kapcsolatos tervezésre költségvetési fedezete a 11601 címen
reĺdelkezésre áll bruttó 3.500 e Ft összegben.

3,.G,,,.Hapiľend 
I

Nł



A játszőtét kivitelezésének megkezdése előtt javasoLt atí:zfal leszigetelése és a motívum felfes.
tése, hogy azá|Ivtnyozás során amát esetlegesen telepített játszótéľi eszközök ne sérĹiljenek.

A szigetelés és a festés becstilt értéke 5,26I.360,. Ft, melynek költségvętési fedezetét a pol.
giíľmester a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat2017. évi költségvetés-
ről szóló 361201-6, (xII.z1.) önkormanyzati rendelet22. $ (1) bekezdés i) és d) pontjában fog-
lalt felhatalmazźs a|apján az á|talźnos tartalékĺóI e|oirányzat átcsoportosítással a 11601 címen
biztosította.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet
A dtjntés meghozata|ćra aBudapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012, (XII. 13.) önkoľmányzati ľendelet, valamint a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺ'dési Szabétlyzatfuő| szőLő 3612014. CxI.06)
önkormanyzati rcnđe|et 7. me||éklet l. pont 1.1.3. alpontja a|apjan valamint aMagyarctszźĺg
helyi önkormźnyzat'aiľól szóló 20l|. évi CL)O(XIX. törvény 41' $ (3) bekezdése a|apjźn aYá-
ľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság j ogosult.

KéremazaLźtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerĹilet, Szigony utca (IJllői úti csomópont) kiszélesítésével kapcsola-
tos valamennyí feladat teljes könĺ lebonyolításával megbizza és meghatalmazza a Jő-
zsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatĺĺľidő: 201'7 .július 1 9.

2. ahatátozat 1. pontja alapjan felkéľi apo|gźrmesteľt a megbizási szerzodés a|éirésźra'

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatĺíridő: 2017,július 3 1.

3. a 35013 hĺsz.-ú, természetben a Budapest VIII. keľĹilet, Auróľa u.2|. sz. a|attítźrsashźn
t:(lzfa|anak szigetelését és a Nagy Ho.Ho-Ho Hotgźsz c. ľajzfilmsorcza|ta| kapcsolatos
motívumok felfestését e|végzi, mely feladatok ellátásával megbízza és meghatalmazza a

Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t.

Felelős : polgĺíľmester

Hataľidő: 2017 .július l9.

4. ahatározat 3. pontja a|apjáĺfelkéri apolgáľmesteľt a 89l20I7. (tV.13.) szźĺrltĺképvise-
lő-testĹileti hatźrozat alapjźn, 2017 . május 03. napjĺán kötött megbízási szetződés módo.
sításanak ęlkészítésére és a|źirásźra,

Felelős : polgĺĺľmesteľ

Hataľidő: 2017,július 3 1.

A döntés végrehajtásäÍ,végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefuarosi
dálkodási KizpontZrt,
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A lakosság széles körét érintő dĺlntések esetén az e|őteqesztés előkészitőjénekjavaslata akoz-
zététe|, módjĺíľa:

Budapest, 2017 .július 1 8'

nem indokolt hirdetőtáb1an honlapon
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dľ. Hencz Adľienn
igyosztá|yvezetó
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