
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testiiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

ELoTERJEsZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. 07.03-i ü|éséľe

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. keľiilet Kálváľia téľ átépítésével kapcsolatos
közv i|ńgítás té ľítésm entes kezel és be ad ásához.

Előterjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztźńyvezeto
Készítette: Sipos Mátyás, Mihók Lźsz|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tĺáľgyalni.
A döntés e lfo gadásĺáh oz e gy szeru szav azattöbb sé g s züks é ge s.

Melléklet: 4 db

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testĺilet f0I3. január |4-én tárgyalta a Kormány 1649/2012. (KI.19.) szźlmil
Kormányhatfuozatát, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Progľam III. (a
továbbiakban: MNPIII) projekt 3 819 572 953.- Fttámogatźlsban részesült. A Képviselő-testtilet a
2120ĺ3. (I.14.) szźtmű hatźtrozatźlban elfogadta a Kormányhatźtrozat a|apjttn kidolgozott Támogatási
Szerződést és annak mellékleteit. Az Önkormtnyzat a pźúyázat keretében vźi|a|ta a Ká|vária tér
átépitését, melynek során a tér új kĺlzviltryítása is megteľvezésre került.

fI. Indokolás

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |17f/20If . (|X.26.) száműhatározatźlban jővéthagyta a
közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerĹilő tervező megbízźsát, a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítésénektárgyában. A közvilágítási terv engedélyezési folyamatában ľendelkezni kell a
kozvi|ágítás üzemeltetéséről és fenntartásáról.

A tervezés részétképezi aKá|vária tér Eszaki és Déli részének felújítása során elkészü|t az egyesített
engedélyezési és kiviteli tervhez kapcsolódó kozvi|ágitás átépítése. (1. és 2. számú melléklet).

ilI. Tényállás

Budapest Főváros köz és díszvilágításźnakkizźrő|agos üzemetetője a Budapesti Dísz- és Koni|ágitási
Kft.' Az általános megoldás aközlłi|ágitás üzemeltetése körében, hogy a létesített eszközöket a létesítő
térítésmentesen a Budapęsti Dísz- és Közvilágítási Kft-nek (a továbbiakban: BDK) kezelésbe áúadja,
és kezdeményezi a fővárosi önkormányzat tulajdonába va|ő źúruhź.zásźú. A Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési lJgyosztá|ya ugygazdaként, több folyamatban lévő koni|ägitást is érintő projekt
problémakörét felvetve levélben fordult Budapest Főváros Önkormányzatának Városüzemeltetési
Főosztályához źi|ásfoglalásukat kérve a tisztźnandő térítésmentes üzemeltetésbe adás-vétel, és a
tulaj donj o g źtruházása tek intetéb en.

Budapest Főváľos onkoľmányzatának Városüzemeltetési Főosĺál}'a levelében (4. sz. melléklet) állást
foglalt. hog-v a létesülő közvilágítások üzemeltetési költségeit a Főpolgármesteľi Hivatal a BDK felé
biztosítja" í8y a térítésmentes üzemeltetésbe adás-vétel és az üzemeltetés gazdasági akadálya elhrárult.
Továbbiakban trájékoztatott arról. hogv a közvilágítási berendezések Budapest Fővárosi
onkormányzata részére ttiľténő tulajdonba kerülésével kapcsolatos koncepció kialakítása folyamatban
van. mel}zľől az onkoľmányzatot értesíteni fogják.

9.,..A..'"2. napirend



ry. Jogszabályi köľnyezetismeľtetése

laqrľarország helyi ĺinkormányzatairő| sző|ő 2O|l. évi CLXXXD(. torvény (a továbbiakban: Mötv.)23. $ (4) bekezdés 9. pontja szerint akoz:li|ágítás biztosítĺása a fővárosi onkormanyzat feladata.
A nemzeti vagyorľól szőIő f071' évi CXCVI. törvénv 13-15.
tulajdoąiogának átruhźľ:źsában szabźiyozottak nem teszik
átnlhézÁsát'

$-aiban szabá'ly ozott nemzeti vagyon
lehetővé a vagyontárgy ingyenes

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormrányzat vagyonáról és a vagyon felettitulajdonosi jogok gyakoflásźről szóló 66lfo1f, (Kr.l3.) <inkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdés
ab) alpontjĺán alapul.

v. Döntés taľtalmának ľészletes Ísmertetése

Fentiekre tekintettel fontos, hog7ĺ a BDK üzemeltetésébe kerüljön a kozvi|ágítás, męrt azonkormrányzat aztnem tudja mĺktiätetni;ogi, személyi és táľryi feltételek hiányában.
vI. .Ą diintés cé|ja, pénzĺigyi hatása

1ł'z Qnt<9ľmányzatullkvźi|üa,hogy a meglévő közvi|ágítási berendezés felújítása sorźn azelbontásrakerĺilő Budapesti Dísz-és Közvitágítźsĺ rn. tula3aonáian Iévő közviirátgítási berendezések (a Déli
té_rrés1tekintetében) maradványértékével elszámol, a Budapest Főváros Fópolgármesteri Hivatala felétörténő tulajdonjog éúadźs firyelembe vételével. Az Északi ténészen nem képződik maľadványérték.
(3. sz. metlék|et)

A maradványérték elszámolása _ melynek !99stil! költsége 863.888,- + Áľ,q' - az MNP III. projekt
beruházźsi főösszegének, a KáIvária tér ľehabilitáciőjakeräosszeg Kozvi|ágítás és közműellátás során
szerepeltetett 4 6.002. 57 5 -Ft összegből történik.

A fentieknek megfelelően kérem a hatźrozatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dönt, hęgy

I.) az MNP III. pĘekt keretében a Ká|vária téren elkészü|ő koni|ágítási beľendezést _ a
miĺszaki átađással egy időben - a Budapesti Dísz-és Körvi|ágítátsi Kř-nek (i203 Budapest,
Csepeli átjárő 1-3.), mint a meglévő kóni|ágitási beľendezések1zemelteto3enet üzemeltetésre
téľítésmentesen átadj a,
Felelős: polgĺĺľmester
Hatráľidő: 2013. július 3.

2.) felkéri a polgáľmestert az l. pontban meghatározott üzemeltet ési szerződés aláírźsáĺa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.december3t.

3.) uállalja, hogy a meglévő kozvi|ágítási berendezés felújítása soľán az e|bontäsra keľtilő
Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft' tulajdonában lévő közvi|ágítási beľęndezések
maĺadványéľtékével elszámol - becsiilt költsége 863.888,- + .{pe -, a Budapest
Fővĺáľos Főpolgáľmesteri Hivatalafę|étörténő tuĺajdonjog źúadásfigyelembe vételévelmeýe fedezetet bizosít a Magdolna-neryed program III ktiaeruleti alproýamja'

FeIelős:
Határidó:

polgármester
2013. július 3.



4.) felkéri a polgáľmestert, hogy amint a jogszabźńyi környezet lehetővé teszi, a kozvilágítási
berendezések tulajdonjogának átadását Budapest Főváros Főpolgáľmesteri Hivata|áná|
kezdeményezze, és a tulajdonjogban történt vá|tozásrő| íľásban értesítse a Budapesti Dísz-és
Koni|ágítźlsi Kft_t.

IJ gyiratszźtm: f7 -63 lf0I3 és 27 -73/2013
Kére|mező: Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Helyszínek: Budapest VIII. Kálváriatér Eszaki rész (hrsz.:35865/1)

Budapest VIII. Kálváľiatér Déĺi rész (Ilĺsz.:3586513)
Tárgy: Tulajdonosi hozzźĘáru|ás, Magdolna-negyed progÍam III keretében a Budapest VIII.

kerület Ká|váriatér átépítése során a közvi|ágitás téľítésmentes kezelésbe adäsához.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 3.

A döntés végľehajtását végzó szer,lezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iľoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa (megfelelő a|áhűzandő|):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 13. jrinius 26.
€*.
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4. sz. melléklet

Szücs Tamás iigyosztá|yvezet6
Budapest Főv.áĺos Vlll. keľÜlet
Józsefváľosí onkormán5aat
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4$ÜF 3ľdapesŁFóvärosonkĐrÍnányzata

š t řőpojgáÍmestôŕi Hĺvaia|

váro$řf.Íeĺtsiési FőĐ5Žiáĺ},

hĺv. szé';

Polgáľmesłeri Hívatal
álkodási és

1082 Budapest, Baross utca 63S7. ĺ'gJ|f,täě; Goncziik Tamás Ká|mán

+36 1 327-1156

6oncżikT@Budapest'hu

Bijdapest viĺt' keľo}et kôzviĺágĺtás
bővítěse

Tĺsłtelt ti gyosatályvgzetě tJľl

řenti iktatószárnú megkeresésére hĺvatkozva tájékoztatom' hogy a felsoro|i
kózterüĺeten létesiilő közvilágítás ÜZemeltetésĺ kôltségeit a Fópolgármesteri Hivatal
b?ztosítja, amennyĺben a berendezést a Budapesti Dĺsz- és Kozviĺágĺiási Kft' (BĐl{
Kft.) Üzeme|tetésr.e áivesż.

A tárgyi címek listája:

. Márkos Emĺlĺa utca megnýtása;

. Magdolna _Bauer sándor u' kĺizvilágítás je|en|egĺ há|ózat korszeĺúsĺtěse;

ĺ Te|ekĺ térĺ pĺac útépítések {zebrák akacálymentesítése};

ĺ Magdolrĺa Negyed Program soron léVó r]temezésében, az átěpüló Kálvária-,
TelekĹ, vaĺamint a Fiumeĺ r]t - Dobozi Utca sařkán aĺaĺ<ĺtandó tereket érłntó

kozvilágítas iervezések.

A k<izvi|ágĺlási berendezések Budapest Fővárosi Önkormányzata részéľe tôrténö
tulajdonba kenjlésével kapcsoÍatos koncepcĺó kialakítása folyamatban Van, az
elĺogadott koncepcĺóró| hĺvataĺuk ĺovidesen tájékoftatást kap'
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