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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
Varosiizemeltetesi Bizottsag
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Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldtegesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Fovarosi Onkormanyzat a Fovarosi Varosrehabilitacios Keret felhasznalasanak szabalyairol szol 27/2013. (IV. 18.) szamu fovarosi rendeletben foglaltak szerint palyazati felhivast tett
koze a keriileti onkormanyzatok varosrehabilitacios munkainak tamogatasara. A Jozsefvarosi
Onkormanyzat a Varosgazdalkodasi es Penzugyi Bizottsag 549/2018. (VI. 27.) szamu es a
Kepviseld-testulet 54/2018. (VII. 16.) szamu hatarozataval elfogadta a „Csamok negyed foutcaja - DeriM projekt” elnevezesu palyazatot, amit 2018. julius 2-an benyujtott az Onkormanyzat. y /
A Fovarosi Kozgyules a 790/2018. (IX. 26.) szamu hatarozataban befogadta a palyazatot es
270.000.000 Ft vissza nem terltendo tamogatasban reszesitette. A Kepviseld-testulet 93/2018.
(XL 29.) szamu hatarozataban elfogadta a tamogatast es a 270 millid forint fovarosi tamogatashoz 154.938.000 Ft onreszt biztositott, tovabba a dontes ertelmeben 2019. januar 21-en
alairasra keriilt a projekt reszletes kidolgozasat es elokesziteset lehetove tevo EgyuttmukoJe§L
Megallapodas akeriilet es a fovaros kozott.
hRKEZETT^
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A Kepviseld-testulet 485/2021. (VIL 22.) szamu hatarozataban ugy ddntdtt, hogy benyujtja a
Fovarosi Onkormanyzathoz a Tamogatasi Szerzodes megkotesere iranyuld kerelmet, miutan
elkesziiltek a Deri Miksa utca felujitasahoz szukseges tervek es a projekt nem beruhazasi
programelemei is veglegesitesre keriiltek. A Kepviseld-testulet a projekt megvalositasara biztositott bnerdt 274.938.000 Ft- osszegre emelte. Rev8 Zrt. a Tamogatasi Szerzodes megkotesere iranyuld kerelmet 2021. szeptember 7-en benyujtotta, a kerelem elbiralasa folyamatban
van.
Az Egyuttmukodesi Megallapodas alairasat kovetoen megkezdodott a Deri Miksa utca kozteruleti fejlesztes tervezese, melynek resze a Deri Miksa utca kozvilagitas haldzatanak megujitasa is. A vonatkozd tervek benyujtasra keriiltek a kozvilagitas halozatot uzemelteto Budapesti
Disz- es Kozvilagitas Kft. reszere.

A BDK Kft. tervjdvahagyasahoz szukseges a beruhazo Jozsefvarosi Onkormanyzat nyilatkozata az elbontando kozvilagitas halozat maradvanyertekenek megfizeteserol a BDK Kft.
konyveibol torteno kivezetes erdekeben, illetve az uj kozvilagitas halozat tulajdonjoganak
rendezeserdl.
A)

Maradvanyertek

A budapesti kozvilagitas halozat kizarolagos iizemeltetesi joga mellett, annak jo resze a BDK
Kft. tulajdonaban is van. Uj kozvilagitas halozat kiepitesekor a regi elbontasra keriil, aminek
kdnyvszerinti erteke a BDK Kft. konyveibol kikerul. Az uj halozat tulajdonjoga nem kerulhet
a BDK Kft-hez, mivel az Onkormanyzat teritesmentesen azt nem adhatja at, ezert a BDK Kft.
azt keri, hogy az elbontott halozat kdnyvszerinti erteket (maradvanyertek) a beruhazdnak fizesse ki az uj halozat elkesziiltet kovetoen..

A Deri Miksa utca kozvilagitas fejlesztes soran elbontott kozvilagitas halozat maradvanyerteke a BDK Kft. adatkozlese alapjan brutto 2.332.869 Ft, amit a beruhazo Onkormanyzatnak
ki kell fizetni az uj kozvilagitas halozat atadasat kovetoen. A BDK Kft. bsszesito tablazata az
eloteijesztes 2. szamu mellekletet kepezi.

B)

Tulajdonjog rendezes

Az uj kozvilagitas halozat tulajdonjoga a BDK Kft-t tulajdonld Fovarosi Onkormanyzathoz
fog keriilni teritesmentesen. A teritesmentes atadassal egyidejuleg kezdemenyezni szukseges
az Onkormanyzatunk altal megfizetett 2.332.869 Ft osszegu maradvanyertek Fovarosi Onkor
manyzat altal torteno visszateriteset Onkormanyzatunk reszere.

A teritesmentes atadas dnkormanyzatok kozott lehetseges AFA mentesenA Deri Miksa utcai kozvilagitas halozat maradvanyertekerol es tulajdonjog rendezeserol szolo
beruhazoi nyilatkozat jelen eloterjesztes 1. szamu mellekletet kepezi.

IL A beterjesztes indoka
Az eloteijesztes targyaban a dontes meghozatala a Kepviseld-testulet hataskore.

II

I. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy a Deri Miksa utca megujitasakapcsan tervezett uj kozvilagitasi haldzatok
megepuljenek, illetve az ehhez szukseges uzemeltetoi hozzajarulas a BDK Kft. reszerol kiadasra keruljon.

Az elbontani tervezett meglevd kozvilagitas haldzatok maradvanyerteke, mindosszesen brutto
2.332.869 Ft., amelynek megfizetese a 2022. evben varhato, igy erre az Onkormanyzatnak
elozetesen kbtelezettseget kell vallalnia az eloterjesztes 1. sz. mellekleteben szereplo beruhazoi nyilatkozatban vallaltak szerint. A fedezet a Deri Miksa utca felujitasa

U
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keriil biztositasra az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a projekt onkormanyzati onreszebol.

. Jogszabalyi kbrnyezet

IV

A kozvilagitasi haldzatok a kiepites utan a Budapest Fovaros Onkormanyzata tulajdonaba keriilnek atadasra. Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny
(a tovabbiakban: Motv.) 23. § (4) bekezdesenek 9. pontja szerint a Fovarosi Onkormanyzat
feladata kulbnosen a kozvilagitas biztositasa. Az Motv. 23. § (2) bekezdese ertelmeben a Fdvarosi Onkormanyzat latja el - a (4) bekezdesben reszletezett feladatmegosztas szerint - a
fovaros egeszet, tobb keriil etet, valamint a fovarosi onkormanyzat altal kdzvetlenul igazgatott
Margitszigetet erintb helyi bnkormanyzati feladatokat.
A Nemzeti Vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 14. § (1) bekezdese szerint: „Amenynyiben torveny a helyi onkormanyzat feladatat mas helyi onkormanyzat feladatakent vagy
allami feladatkent, illetve allami feladatot helyi onkormanyzat feladatakent allapit meg, a feladat ellatasat kdzvetlenul szolgalo es ahhoz szukseges helyi bnkormanyzati, illetve allami vagyonnak a feladatot atvevo reszere tbrtenb tulajdonba adasa nyilvantartasi erteken valo atvezetessel, ingyenesen tortenik. Ez a rendelkezes arra az esetre is vonatkozik, ha az allam vagy
az onkormanyzat a kozfeladat reszet kepezo feladatot ad at, es ennek a feladatnak az ellatasat
kdzvetlenul szolgalo es ahhoz szukseges vagyonelem tulajdonjoga keriil ingyenesen atruhazasra.”
A Nemzeti Vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 5. § (5) bekezdes a) pontja es (7)
bekezdese szerint a helyi onkormanyzat tulajdonaban allo kozmii korlatozottan forgalomkepes tbrzsvagyon, mely kizarolag az allam, masik helyi Onkormanyzat, vagy onkormanyzati
tarsulas reszere idegenithetb el.
A Fovarosi Onkormanyzat a kozvilagitasi vagyonelem uzemelteteserol - Budapest Fovaros
Onkormanyzata vagyonarol, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo
22/2012. (III. 14.) Fdv. Kgy. rendelet 4. mellekleteben rbgzitett kizarolagos joga, valamint a
Fovarosi Onkormanyzattal fennallo kbzszolgaltatasi szerzodeses jogviszonya folytan- a Bu
dapest! Disz-es Kozvilagitasi Kft. utjan gondoskodik.
A fentiek alapjankerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Mellekletek:

1.

szamu melleklet: Beruhdzoi nyilatkozat

2.

szamu melleklet: A BDK Kft. adatkozlese a maradvanyertekrol
Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek..../2021.(X. 21.) szamu
hatarozata
a Deri Miksa utca megujitasa kereteben megvalosulo kozvilagitas halozat atepitesehez
kapcsolddo tulajdonosi dontesek meghozatalarol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete ugy
dont, hogy

1.
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a Deri Miksa utca
megujitasa kereteben megvalosulo kozvilagitas halozathoz kapcsolddo, a meglevo es elbontando kozvilagitas halozat maradvanyerteket a Budapest! Disz- es Kozvilagitas Kftnek megfizeti.

Kozterulet

Szakaszhatar

Deri Miksa utca

Nagyfuvaros utca - Rakoczi ter

Elbontando
kozvilagitas
halozat Afa-val novelt maradvanyerteke

2.332.869 Ft

2.
a hatarozat 1. pontja szerinti 2.332.869 Ft osszegu fizetesi kotelezettseg penzugyi fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a projekt bnkormanyzati onresze
terhere biztositja Aht-n kivuli felhahnozasi celu penzeszkozatadaskent.
3.
felkeri a polgarmestert, hogy kezdemenyezze Budapest Fovaros Onkormanyzatanal a Deri Miksa utcaban megepuld uj kozvilagitas halozat tulajdonjoganak teritesmentes atadasat, valamint az Onkormanyzatunk altal megfizetett 2.332.869 Ft osszegu
maradvanyertek Fovarosi Onkormanyzat altal torteno visszateriteset.

4.
felkeri a polgarmestert Deri Miksa utca kozvilagitas halozat letesitesevel kapcsolatos, a jelen eloterjesztes mellekletet kepezo beruhazoi nyilatkozat alairasara.

Felelds:
Hataridd:

polgarmester
1. es 3. pont eseten az uj kozvilagitas halozat muszaki atadas - atvetelet kovetoen
2. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek jovahagyasa
4. pont eseten 2021. oktober 29.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Rev8 Zrt., Gazdalkodasi Ugyosztaly,
Koltsegvetesi es Penziigy Ugyosztaly.

Budapest, 2021. oktober

,

Piko Andras
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

Dr. ^ajtos Csilla
gyzb

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
PIKOANDRAS
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Pap Zoltan iigyvezeto igazgato reszere!

Budapest! Disz-es Kozvilagitas Kft.
1203 Budapest Csepeli atjaro 1-3.

Iktatoszam:

Targy: Beruhazoi nyilatkozat kozvilagitas halozat terveinek engedelyezesehez Budapest
VIII. kerulet Deri Miksa utca (Nagyfuvaros utca - Rakdczi ter kozotti szakasza)

Tisztelt Igazgato Ur!

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat a TER_KOZ 2018 fovarosi
palyazat kereteben megujitani tervezi targyi utcaszakaszt. A felujitas soran atepitesre keriil a
meglevo kozvilagitas halozat.
Az erintett szakasz kozvilagitas felujitas tervei a BDK Kft-hez engedelyezes celjabol
benyujtasra keriiltek. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott tervek alapjan megvalosulo
kivitelezesek beruhazoja a Jozsefvarosi Onkormanyzat lesz, az Onkormanyzat neveben az
alabbi nyilatkozatot teszem:
A Jozsefvarosi Onkormanyzat vallalja, hogy a Bp. VIII. Deri Miksa utca megujitasa
kereteben, a kozvilagitasi berendezesek felujitasa soran elbontasra keriilo, a Budapest! Diszes Kozvilagitasi Kft. tulajdonaban levo kozvilagitasi berendezesek maradvanyerteket
megfizeti a BDK Kft-nek az alabbiak szerint:

Kdzteriilet

Elbontando
kozvilagitas
halozat Afa-val novelt

Szakaszhatar

maradvanyerteke
Deri Miksa utca

Nagyfuvaros utca - Rakoczi ter

2.332.869.- Ft

Tovabba nyilatkozom, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat az ujonnan kiepitett kozvilagitasi
berendezest es halozatot vagyonjogilag, teritesmentesen at kivanja adni Budapest Fovaros
Onkormanyzata reszere, ezert az uj halozat muszaki atadas-atvetelet kovetoen - tervezetten
2022 evben - kezdemenyezi a Fovarosi Onkormanyzatnal az uj kozvilagitas halozat
tulajdonjoganak vegleges rendezeset.

Fentiek alapjan kerem, hogy az erintett utcaszakaszok kozvilagitas felujitasi terveit
engedelyezni sziveskedjenek.

Budapest 2021.
Piko Andras polgarmester
1082 Budapest, Baross u. 63-67. ♦ Telefon: 06 I 459 21 (X) * E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu ♦ www.jozseivaros. hu
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