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_lBudapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet !

Előzménv:
A Képviselő-testiilet a 274lf071.(VI.16.) szám,6 hatźtrozattlban 5 fős munkacsoport fe|á||ítását

kezdeményezte, a költségvetésben szereplő 10 millió Ft, faültetési és környezetvédelmi működési
céltartalék felhasználásának kidolgozására. A munkacsopoľt kidolgozta a 20ll. évre vonatkozó
fatelepítési teľvet' elkészü|t azaján|attételi felhívás, avźi|a|kozási szerződéstervezet.

F ate I epít é s i j av as lat :
A munkacsoport megvizsgźůva a kerület köĺerületein található faállomány összetételét és minőségét,
továbbá a fák telepítésének lehetőségeit, az a|źhbi javaslattal él:

belsó Józsefuáros területéĺ, aMéttyás tér kĺjzelében27 db 10 cm törzsátmérőjíi, (f5-30 cm kerületiÍ) fa
telepítésére és 3 éves fenntartásźlra, a Tisztviselő-telep terĺiletén 48 db 8 cm törzsátmérőju, (20-25 cm
keľületrĺ), a Százados tlton 12. db 8 cm torzsźltmérőjrĺ fa telepítésére és 3 éves fenntaľtásáľa
kozbeszerzési értékhatáľ alatti beszerzési eljárás indítasát javasolja. A telepítési kciltség az ajátnlrati źtr

70 %o-a legyen, a 3 éves kötelező fenntartási kötelezettség ellenértéke pedig a fennmarađő 30 % 3 évre
elosztva legyen.

A beszerzés becsült összköltsége bruttó 9.875 e Ft-t. Amennyiben a beszerzési e|járás eredményeként
a becsült koltségnél alacsonyabb összegű aján|at érkezik, úgy annak felhasználásával kapcsolatos
döntéshozata|ra - a munkacsoport szakmai javaslata a|apján - a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottságot javaslom felkérni. A szolgáltatas megrendelés értékére tekintettel a Józsefuárosi
onkormányzatKözbeszeľzési és Beszerzési Szabá|yzat (a továbbiakban: Szabá|yzat)IX. része szerinti
beszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az e|jánás előkészítését, bonyolítását a Szabźůyzat szerint a
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határozati j av aslat a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek az e|oterjesztés
mestársvalását.

Hivatal végzi,



A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkĺ'dési Szabźńyzatárő| sző|ó I9l2009. (v.16.)
önkormányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontja a|apján .a beszeruési üryekben való dtjntés a
Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatáskörébe tartozik.Igy abeszerzési eljárás eredményéről a
Bizottság fog dönteni.

Fedezet biztosítasą:
A beszerzés fedezetének biztosításához a Környezetvédelmi Alap, fapótlási céltaľtalék 11107 -01
címről 10 millió Ft átcsoportosítása szükséges a 11601 dologi e|őirányzat címre. A 3 éves fenntaľtás
e|őirása miatt, a Képviselő-testi'ilet kötelezettsé get vźi|a| a fedezet fU|f-tő| f014-ig tĺjľténő - feladattal
terhelt pénzmaradványként történő - biztositźsttra
A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő l9lf009. (V'16')
önkormányzati rendelet 4. $ (4) a) pontja a|apján a f01I. évi költségvetési rendelet módosítása a
Képvi se lő-testĺilet hatásköre.
Kérem a Képviselő-testületet a fatelepítési és 3 éves fenntartási javaslat, továbbá az ehhez szükséges
e|óirátnyzat átcsoportosításának elfogadására'

II,ł'rÁnozł.TI JAvASLAT

A Képviselő-testület ligy dönt, hogy
1. elfogadja a f74/2011.(VI.l6.) számű hatźtrozatta| létrehozott munkacsopoľt javaslatát, a Belső
Józsefuáros és a Tiszťviseló-telep' továbbá a Százados tt fźsítására.
2. fęlkéri a polgármestert aMźúyás tér közelébenf7 db 10 cm torzsátmérőju, (25-30 cm kerülettĺ) fa
telepítésére és 3 éves fenntartására, a Tisztviselő-telep területén 48 db 8 cm töľzsátmérőju, (f0-f5 cm
kerületrĺ), a Százados ilŕton 12 db 8 cm törzsátmérőjű fa telepítéséľe és 3 éves fenntartására
kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lebonyolításźra. A beszerzés becsĺilt értéke
bruttó 9.875 e Ft.
3. abeszerzés fedezetének biztosításához az tnkoľmányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás III07-
01 címről a Környezetvédelmi Alap, fapótlási céltartalék e|óirźnyzatárő| 10.000 eFt-ot Ft-ot
átcsoportosít a 1 1 60 l dologi e|ókźtnyzat címre.
4' a 3 éves fenntaľtás e|őirtsamiatt, aKépviselő-testület kötelezettséget vállal évi bruttó 1 millió forint
fedezet 20I4-ig történő - feladattal teľhelt pénzmaradványként történő - biztosításáľa.
5' amennyiben a 2' pont szerinti beszerzési eljárás nyertes aján|attevőjével kötendő vállalkozási
szerzodés dýazása nem éri ęl a becsĹilt éľtéket, a 3. pont szerinti e|óirźnyzat maradványösszegének
felhasználásával kapcsolatos döntéshozata|ra - a f74l20I1.(VI.16.) számú hattrozatta| létrehozott
munkacsoport szakmai javaslata alapján _ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazza
fel.
6. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetés következő módosításakor, valamint az art következő
év ek terv ezés éné l a hatźr ozatb an fo glaltakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: Polgármester
Határidő: I-5, pontok esetén 20II' október 6. , 6' pont esetén a kakségvetés módosítása 20ll.
december 3l., valamint a kovetkező évek köItségvetésének tervezése.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Pénńgyi Ügyosĺály

Budapest, 20II. szeptember ff .

k, ,rU"-f ;^V
Dr' Mészár Erika , ?oĺ Vtľ] 2 i.

Törvényességi ellenőrzés:

a j egy zot helyettesítő a|jegy zi5
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EMLÉKEZTET}

A274l2OI1. o/I.16.) szźlműKépviselő-testiileti határozata|apjan\étrehozott munkacsoport II.

szćrrlí üléséről'

Időpont: 20It, szeptember 7. 1 1.00 óra

Jelen vannak :

Munkacsopoľt tagjai:
- Dr. Ferencz orsolya képviselő
- Dudás Istvĺĺnné képviselő
- Beľtalan.Kovács Judittigyintéző
- Kaiser József képviselő

Jakabfu Tamás képviselő előzetesen távolmaĺadását jelentette be, akadá|yoztatása miatt.

Meghívottak:
- Kovács oroszlán Andľás ZOFE Kft.
. Soós Attila ZoFEKft.
- dľ. Iván Roland tigyosztá|yvezető

A bizottság elnĺjke megnyitotta az i|ést.

Első napirendi pontként , a Z)FE Kft meghívott képvise|oí, az alakuló tilésen tett ígéľetĹiknek

megfelelően, megtaľtották bemutatóval egybekötĺitt tajékoztatőjukat a GPS-es
helymeghatáĺozáson alapuló, fasoľi és parkfa nyilvlántaľtási rendszerről, melynek
hasznźiatźlval a nyilvántaľtás folyamatosan naprakész állapotban tarthatő, megkönnyítve a

döntéshozók, a hivatal, akezeLo, illetvę a miĺszaki ellenőľ munkáját'

Második napirendi pont:

a munkacsopoľt tagj ai döntöttek a fatelepítési helyszínekre vonatkozó javaslatról.

A d<intés szęrint:

10 cm tőrzsátmérőjű, 25.30 cm keľůiletű fákból 27 db keľiil eltelepítésľe, az a|ábbi
helvszínekre

Nagyfuvaros u.

Szerdahelyi u.

6db
8db

Celtis australis (ostorfa)

Celtis australis (ostorfa)

ISO 9001:2008
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Erdé|vi u. 13 db G|editsia triacanthos,Skv|ine, (|epénvfa)

Osszesen: 27 db

8 cm tłiľzsátmérőju,zü-zí cm kerületíĺ fákból 87 db

Bíró Lajos u. 29 db
Elnok u. L2 db
Rezső tér E|nĺjk u fe|öli o|d. 7 db
Százados u. balo|dal a Sa|gótar-

iánitó| a Tisztes u.-ig 12 db Sorbus thurineiaca,Fastigiata

Acer platanoides (juhar)

Platanus x hispanica
Platanus x hybrida

tsszesen

Mĺndiisszesen:

60 db

87 db

A fahelyek kia|akítása a vonatkozó Korm. r. e|őírásai szerint történjen. (min. 2,25 m2 terü|etű

faverem.

A Szazados útľa
Salgótaľjĺíni úttól a Ciprus utcáig, apárat|an oldalra 18 db Sorbus x intermedia Bľouweľs
szélesebb koľonájú vagy a Soľbus thuľingiaca 'Fastigiata', keskenyebb, tojás alakú koľonájú,
vaľostrĺrőbb fa telepíthető.

Az ajánIati felhívást, vállalkozási szeruődéstewezetet, ajźn|attevők listáját, műszaki @rta|mat

a hivata| mar elkészítette, az átcsopoľtosítást és jogi kontrolt kĺivetően a bęszeruési eljáľást

megindítja.

A munkacsopoľt jővzhagyta a vźilal'kozási szerzodés tervezetet, az ajan|attételi felhívást és

egyéb mellékleteket'

Haľmadik napiľendi pont:

A munkacsopoľt javaslatot kéľt a Vajda Péteľ utcai osztósávban telepíthető fajokľól:

Felméréstink a\apjan a telepítési javaslat a kĺivetkező: az orczy úttól az osztósáv
kiszélęsedéséig 2 soľba, 3-as kĺitésben yucca 70 fm hosszúságban. Eú, kĺivetően a yucca sor
megduplaződva az osztósáv szé|ére keľĹil, középen pedig 3-as vagy 5-ös kötésben Spiraea x
bumalda 'Anthony whaterer' rőzsaszín vitágil, Spiraea japonica 'Crispa' |i|a virág,Ú, Spiraea
cineľea'Gľefsheim' 1,5 m magas fehéľ virágu, Spiľaea japonica'Goldmound' 1,-1,5 m magas

rőzsaszín virágtl saľga levelű, Spiraea nipponica 'June Bride' 1 m magas' fehéľ virágú,
sötétzĺild leveliĺ.

A javasolt Yucca és gyöngyvessző fajok aľa hasonló, 6-800 Ft/db.

A sziikséges növény mennyiség 7.567 növény, amelyből 4,116 db Yucca, 3.451 db Spiraea.

A telepítés becstilt költsége frld leteľmelésével, teľmőftjldterítéssel, talajjavítással,
ontözőhá|őzatjavításával együtt 13.600 e Ft.
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Negyedik napirendi pont:

a munkacsopoľt kéľte aYajďaPéter u. 7-|3 szźlmok elé iiltethető frík db szźlmtĺt. Az eľedmény
10 db fa, javasolt fajta Fľaxinus excelsioľ 'Westhoťs Glorie'

A legkcizelebbi ülés az ajźnlatok elbíľálásakoľ lesz, időpontját később jelcili(<ĺ az elnĺjk'

Az elncjk az ülést 12.00 órakor berekesztette.

Budapest, 2011. szeptember 14.

-ĺ,'nA,^-( [
Az emlékeztetot összeállította Beľtalaĺr-Kovács Judit




