Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály
sz. napirend
ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. április 23-ai ülésére
Tárgy:

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Gyermekbarát város projekt VIII. kerületi
megvalósításához

Előterjesztő:
dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető
Készítette:
Szabó Endre ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 207720, székhely: 1052 Budapest,
Városház utca 9-11.) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közreműködésével kutatta annak lehetőségét,
hogy hogyan lehetne Budapest köztereit közelebb hozni a gyermekek számára, oly módon, amely nem csak
izgalmasabbá teszi számukra a közlekedést, de még ismereteiket is bővíthetik. A kutatási munka eredményeként megszületett a Gyermekbarát város koncepciója.
A Képviselő-testület a 111/2017. (V.l 1.) számú határozatában támogatta a Gyermekbarát város koncepció
megvalósítását Józsefvárosban, ezért felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze a kapcsolatfelvételt a
BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) a Gyermekbarát város koncepció
Józsefvárosban történő megvalósítása érdekében.
Az egyeztetések eredményeként kiválasztott koncepció alapján 7 konkrét installáció kerülne ideiglenesen
elhelyezésre a Kft. beruházásában a kerület kiválasztott helyszínein, az alábbi összesítő táblázat és mellékelt helyszínrajz szerint:
Témakör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tudomány
Felfedezés
Matek
Felfedezés
Matek
Matek
Vers

Installáció
Bolygók
Dinók
Számsorok
Mennyit nőttél tegnap óta?
Szorzótábla ugróiskola
Hány perc?
Időmértékes ugróiskola

Tervezett helyszín
Somogyi Béla utca 5. sz. előtt
Gutenberg tér 2. sz. előtt
Német utca 6. sz. előtt
József utca 19. sz. előtt
Német utca 20. sz. előtt
Horváth Mihály tér 6-8.sz. előtt
Somogyi Béla utca 21. sz. előtt

A Kft. a hét helyszínen a koncepciók kivitelezését az alábbiak szerint tervezi:
- járda aszfaltburkolati felfestéssel, festékmatricák, egyedi sablonok használatával,
a magasságmérő zsiráf koncepció esetében az aszfalt felfestésen túl az 5 métert jelző tábla (zsiráf
fej alakú) egyedi, nyomtatott kontúrmart acél tartó elem, pvc + alumínium szendvicslemez közvilágítási oszlophoz (BDK Kft. hozzájárulásával) csőbilinccsel rögzítve,
a tervezett 6 hónap időtartamot követően a festéket vegyszeres oldással, magas nyomású mosással,
vizes takarítással távolítják el.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a koncepciók megvalósításához, azok 2018. április 30. napjáig
tartó fenntartásához az 588/2017. (VII.19.) számú határozatában már hozzájárult, de a tervezett határidőn
belül - környezeti hatások miatt - a kivitelezések nem történtek meg, ezért a Kft. kéri az Önkormányzat
tulajdonosi hozzájárulásának meghosszabbítását.

II. A beterjesztés indoka
A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A projekt megvalósításra megjelölt közterületek az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében állnak, a
területet érintő kivitelezés a tulajdonos hozzájárulása alapján végezhető.
A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.
IV. Jogszabályi környezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.11. pontján alapul.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
Gyermekbarát város koncepció VIII. kerületi megvalósítására, és fenntartására - az 588/2017. (VII. 19.)
számú határozatában - megadott tulajdonosi hozzájárulásának érvényességét 2018. december 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő:
2018. április 23.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára:
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon
Budapest, 2018. április 17.
dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető
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