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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag

Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag
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Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag

Varosiizemeltetesi Bizottsag
Hatarozati javaslat:
A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselb-testiiletnek az eloterjesztes
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
I.

Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A tobb evet erinto kotelezettsegvallalasrol szolo dontesek, igy az idei evben a jovobeli evek
kbltsegvetesenek terhere vallalt elozetes kbtelezettsegvallalasok kizarolagos kepviselotestuleti hataskorbe tartoznak.
A Jdzsefvarosi Onkormanyzat (tovabbiakban: Onkormanyzat) tulajdonaban allo zoldfeluletek,
fak es fasorok apolasara, fenntartasara vonatkozo szerzodes 2022. marcius 31-vel jar le. A
szerzodes a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. es a ZOFE Zoldterulet-fenntarto es
fejleszto Kft. kozott jott letre 2019. junius 17-en 725.147.200 Ft + AFA keretosszeggel.

Az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es hozzatartozo
utszegelyek javitasara, felujitasara vonatkozo szerzodes 2021. december 31-vel jar le. A
szerzodes a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. es a ZOFE Zoldteriilet-fenntarto es
fejleszto Kft.. valamint az EU-Line Epitoipari Zrt. kbzbtt jott letre 2019. jiinius 4-en
300.000.000 Ft + AFA keretosszeggel.
A folyamatos feladat ellatas biztositasa erdekeben, es a lefolytatando kozbeszerzesi
eljarasokhoz kapcsolodoan sziikseges a penzugyi fedezetet biztositani elozetes
kotelezettsegvallalas kereteben:
Az Onkormanyzat tulajdonaban allo zoldfeluletek, fak es fasorok apolasi, fenntartasi
munkaihoz kapcsolodoan kozbeszerzesi eljaras meginditasa sziikseges.
A kerteszeti munkalatok koltsegigenye az elokeszites alatt allo kozbeszerzesi eljaras becsult
erteke alapjan keriilt megallapitasra. A becsult ertek meghatarozasakor modositottuk a
jelenleg rendelkezesre allo, 2019-es arlistat az inflacioval es a megemelkedett berekkel.
Kalkulaltunk azzal, hogy a jelenlegi zbldfelulet mennyiseget a kbvetkezd evekben emelni
fogjuk, illetve minosegiikben is magasabb fenntartasi igenyu parkokat hozunk letre.
Kalkulalunk ampolnas noveny kihelyezesevel, valamint azzal, hogy a kovetkezo evekben a
faapolasi munkakra nagyobb hangsulyt szeretnenk fektetni.
Ezaltal az alabbi kbltsegigeny keriilt meghatarozasra, azzal kalkulalva, hogy a vallalkozoi
szerzodes 2022. aprilis 1-jevel keriil megkotesre 3 eves idotartamra.
2022-ben: 165 750 000 Ft + AFA
2023-ban: 221 000 000 Ft + AFA
2024-ben: 221 000 000 Ft + AFA
2025-ben: 55 250 000 Ft + AFA

-

Tekintettel arra, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo zbldfeliiletek, fak es fasorok
apolasi, fenntartasi munkaihoz kapcsolodoan kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni, az eljaras
meginditasahoz es az annak eredmenyekent megkbtendb szerzodeshez sziikseges a 20222025. evi koltsegvetesek terhere torteno elozetes kotelezettsegvallalasrol szolo dontes.

Az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es
hozzatartozo utszegelyek javitasi, felujitasi munkaihoz kapcsolodoan kozbeszerzesi
eljaras meginditasa sziikseges.
A javitasi, felujitasi munkalatok koltsegigenye az elokeszites alatt allo kozbeszerzesi eljaras
becsult erteke alapjan kerultek megallapitasra. A szolgaltatas varhato erteket a jelenlegi
keretszerzodes alapjan teljesitett munkak ertekebol kalkulaltuk.
Ezaltal az alabbi koltsegigeny keriilt meghatarozasra, azzal kalkulalva, hogy a vallalkozoi
szerzodes 2022. aprilis 1-jevel keriil megkotesre 3 eves idotartamra.
2022-ben: 60 000 000 Ft + AFA
2023-ban: 80 000 000 Ft + AFA
2024-ben: 80 000 000 Ft + AFA
2025-ben: 20 000 000 Ft + AFA
-

Tekintettel arra, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak,
jardaszakaszok es hozzatartozo utszegelyek javitasi, felujitasi munkaihoz kapcsolodoan
kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni, az eljaras meginditasahoz es az annak eredmenyekent
megkotendo szerzodeshez sziikseges a 2022-2025. evi koltsegvetesek terhere torteno elozetes
kotelezettsegvallalasrol szolo dontes.

IL A beterjesztes indoka
A folyamatos feladatellatas erdekeben a fenti feladatok tekinteteben kozbeszerzesi eljarasok
kiirasa szUkseges a 2021. ev soran. Az eljarasok kereteben a szerzodeses idoszakra vonatkozo,
teljes penzugyi fedezetet biztositani szukseges. Ennek megfeleloen a 2022-2025. evi
koltsegvetesek terhere elozetesen kotelezettseget kell vallalni, ami a Kepviseld-testulet
kizarolagos hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozbeszerzesi eljarasok kiirasa kereteben, a feladat-ellatas fedezetenek biztositasa
szukseges a 2022-2025. evi koltsegvetesekben.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Motv. 46. §-a alapjan az eldterjesztes nyilvanos iilesen targyalando, a hatarozati javaslat
elfogadasahoz a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo
36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 30. § (2) bekezdese es 6. mellekletenek 6. pontja
alapjan (koltsegvetest erinti) minositett tobbseg szukseges.
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tv. 36. § 85a) bekezdese szerint az
allamhaztartas onkormanyzati alrendszereben a koltsegvetesi evet koveto ev vagy evek
kiadasi eloiranyzatai terhere kotelezettsegvallalasra az iranyito szerv altal megallapitott,
ennek hianyaban a koltsegvetesi ev kiadasi eloiranyzataival megegyezo osszegu kiadasi
eldiranyzatok szabad eloiranyzatanak mertekeig kerulhet sor, amelynek fedezetet a
kotelezettseget vallalonak a tervezesekor biztositania kell. A 2021. evi koltsegvetesrol szolo
5/2021. (11.25.) ok. rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan a targyevet koveto evekre szolo, tobb
evet erinto kdtelezettsegvallalasrol a Kepviseld-testulet jogosult donteni.

Fentiek alapjan kerem aKepviselo-testuletet a hatarozati javaslat elfogadasara.
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Ilauiro/ali jamshit

Budapest Jo/seftarosi Onkormain/at KcpsiselO-lestiiletenek
..... 2021. (X..2I.) s/amii hataro/nhi
Budapest I'muros VI11, keriilet .l6/*ef\arosi Onkoimanwal 2022.. 2023.. 2024.^ 2025. e\i
kolisegveleseit erialo doiitesvk ineghu/atalaiol

A kepviseld-testiilet ugy dbnt, hogy
1. penzugyi fedezetet biztosit a „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata
tulajdonaban allo zbldfelilletek, fak es fasorok apoIasi, fenntartasi munkai” targyu kozbeszerzesi
eljaras kiirasahoz az Onkormanyzat 2022-2025. evi koltsegveteseibcn, evenkenti bontasban az
alabbi osszegekben:
2022-bur l(i5"5iHKiOli ■ XI -X.

2023-ban: 221 000 000 Ft + AFA,
2024-ben: 221 000 000 Fl + AFA,
2O25-kn:5?25OOO()li ■ XI

2. penzugyi fedezetet biztosit a „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata
tulajdonaban es kezeleseben allo ulpalyak, jardaszakaszok es hozzatartozo utszegelyek javitasi,
felujitasi munkai” targyu kozbeszerzesi eljaras kiirasahoz az Onkormanyzat 2022-2025. evi
koltsegveteseibcn, evenkenti bontasban az alabbi osszegekben:
2022-hun: 60 000 000 11 - Al X.
2O23-b;iir. Nt* OOO 000 11 .XI X.
2021-huii: NO 000 (IDO 11 ■ \| X.
2025-hun-20(i00 000li ■ XI X:

3. felkeri a polgarmcstert, hogy gondoskodjon az 1-2. hatarozali pontokban meghatarozott
eloiranyzatoknak az Onkormanyzat 2022-2025. evi koltscgveteseibe tortend betervezeserol.
Felelos: polgarmester

Hatarido: az onkormanyzat 2022. evi, es azt koveto targyevi koltsegveteseinek jovahagyasa
X doilies \egrelnijlus:it icg/o s/erse/eti egsseg: Kollseawlesi es Pen/iigsi Cgsos/luh (a
koltsepetes lene/ese tekinleteben). (lU/diilkodasi I gvos/ialv

Budapest, 2021. oktober 06.
Pikn Aminis
polgarmester
Tbrvenyessegi ellenorzes:

dr. Saitos Csilla
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