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A képviselő-testtileti ülés időpontj a: fÜIf . augusztus 29. sz. napirend

Táľgy: Javaslat rĺj fasoľok telepítéséľe a Palotanegyedben

A napirendet nyílt iilésen lehet tárgyalni, a döntés e|fogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi -

Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi -

Határ ozati jav as|at a bizottság számźtr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés mestársy a|ását.

Budapest J őzseÍvárosi Onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefuárosi onkoľmányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Régió
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szo|gá|tatő Nonprofit Közhasznú Kft. kcjzött
támogatási szerződés kertilt a|áírásra 2010' április 30-án, melynek tźtrgya a Budapest Európa Belvárosa
Kulturális-gazdaság fejlesztési Pľogľam, Józsefuáros Palotaneryed. A projekt megvalósításának kezdő
időpontja 2010. febľuár |2. napja volt, a projekt ťlzikai megvalósításának befejezése 2012' augusztus
12. Projektelemek között többek között szeľepelt és megvalósult egy egységes díszvilágítási rendszer
kialakítása, a Hoľánszl{y u. 13. fővárosi védettséga|att álló épĹilet fehijítása, funkcióváltása, egységes
gyalogos-vegyesfoľgalmú közterületi rendszer kialakítása, speciális piacok projektelem, Belső-
Józsefuárosi szo|gźitatási köľnyezet kialakítása, identitást erősítő progľamok kialakítása, a lakossági
civil szereplők bevonása.

A pľogram sikeľes lebonyolítrásával Józsefuáros Palotanegyede megújult. Az új városkép kialakítása,
szépítése, köľnyezeti hatások felerősítése éľdekébenjavasolt a Palotanegyedben facsęmeték ültetése. A
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat felméľése szeľint összesen 59 db faültetése indokolt, a Bródy
Sándoľ lltcában, a Somogyi Béla utcában, a Rcikk Szilárd utcában és a Trefort utcában. A telepítés
időpontja f07f . oktőber hónap, az őszi ültetési időszak. Az ültetésre vonatkozó felmérést és annak
kö lts é ge it az e|őterj eszté s m e l léklet e tarta|mazza.

*RKEZE,, ,UĄ2 1

2012 A|JG 28. ĺ t 
5,oĺ



A facsemeték beszerzésének és telepítésének költsége összesen bruttó 3.670.940,. Ft, melynek
fedezetéül javasoljuk az a\po|gármesteri keretek e|őirányzatát megjelölni.

Javasoljuk, hogy a facsemeték beszerzése és iiltetése, valamint azok fenntartása, gondozása a

Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat feladatát képezze, tekintettel arra, hogy a hatályos alapító
okiľat szerinti fe|adata az onkoľmányzatkozigazgatási teľületén a zo|dterületek gondozása, paľk és

fasor fenntartási, kaľbantartási feladatok ellátása.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény f. s Q)
bekezdésén, a 10. $ (l) bekezdés d) pontján alapul'

Fentiek alapján kérem az a|źtbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a Palotanegyedben új fasorokat telepít az e|őterjesnés melléklete szerinti közteľületeken oly
módon' hogy a fttk beszerzését' telepítését és azok gondozását, fenntartźsźú a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szolgálat bonyolítj a le.
ahatfuozat 1. pontja szerinti feladatok e||źltésára összesen bruttó 3.670.940,- Ft-ot biztosít'
melynek fedezetéül az önkormányzat ||107-01 cím Működési cél és általános taľtalék -
Alpo|gáľmesterek saját keľetei _ e|őirányzatát jelöli meg.

3. a) ahatározat f. pontja a|Ąán az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül az alpolgármesteľek saját keretei e|őirźnyzatát 3.670,9 e Ft.tal
csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésľe átadott pénzeszkoz źń|aĺnhźntartáson beltilre,
ezen belül saját k<iltségvetési szervek műkodési támogatása e|óirányzatát vwan ezen
összeggel megemeli aJőzsefvźrosi Váľosüzemeltetési Szolgálat támogatźsa címén.
b) a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját

költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támo gatása e|őiráĺyzatźú és kiadás dologi
e|óirányzattú3.670,9 e Ft-tal megemeli a Palotanegyedben új fasorok telepítése címén.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźlrozatban foglaltakat az önkormźtnyzat költségvetésének
soron következő módosít ásánźů verye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1.-3. pontok esetén 2012. augusztusf9,

4. pont esetén az önkormányzat koltségvetésének következő módosítása

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat'
Gazdálkodási Ugyosztály, Pénzügyĺ UgyosztáIy

Budapest, 20 12. augusztus 27 .
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1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Íe|,lÍa[ 782-3537
Törzskönwĺ azonosító szám: 679143
Adószám: 16923656.242
BankszámIa szám.: 14100309-19063249-01000003
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Pa|otanegyedi faĹi ltetések költségtervezete

(A ko|tségtervezetben szeľeplő összegek bruttó árak.)

1 db fa ĺiItetésének hozzávetőĺeges kti|tsěge

1 m3termőfĺild: 3.800,.

25 | érett marhatrágya:660,-

3 db 6x25o-es hegyezett cö|öp: 4.2oo,-

szegé|y: 10.000,-

1 db fa: 40,000,-

<ĺsszesen: 58.660,.

opcioná|isan:

faveremrács: 130.000,- /db
favédőrács: 50.000,. /db

Bľódv Sándor utca

PotIack Mĺhály tér - Horánszky utca közötti szakaszon. páratlan o|daIon, parkoĺó autók heIyén

14 db fahelv

Ü|tetés hozzávető|eges kö|tsége.' 8f!-.24o,.

Somogvi Béla utca

Páros o|da|on, fa he|ye fé|ig a járdában, fé|ig az úttestben

19 db fahely

Ü|tetés hozzávetóleges kö|tsége: 1.114.540,-

Rökk Sziláľd utca

Párat|an o|daIon, parko|ó autók he|yén

16 db fahely

U|tetés hozzávetőleges kö|tsége: 938.560,-





Józsefvárosi
Városüzemeltetési
Szo|gálat

1084 Budapest, Mátyás téŕ 15'
Te|.lÍax:782-3537
TöÍzskönwi azonosító száÍ|i 67 9743
Adószám : 769f3656.2.42
BankszámIa szám.; 14100309.19063249.01000003

Třefort utca

Páros o|daĺon, fa he|ye télig a járdában, fé|ig az úttestben

10 db fahely

Ü|tetés hozzávető|eges kö|tsége: 586.600,-

Osszes fahelv: 59 db

Ü |tetés hozzávetőleges összköltsége: 3'460.940,-

ebbő| fák költsége: 2.360.000,.

ebbő| termőfö|d, cö|öp, stb kö|tsége: ]..100.940,.

Daruzás hozzávető|eges költsége (8 óra + 2 óra kiszá|lás): 1"50.000,-

ontözés hozzávető|eges kô|tsége (beiszapo|ás + heti 2 a|kalom cintözés, 3 hónapon át): 50.000,-

Benzin hozzávető|eges költsége (tjltetés, öntözés): 10.000.-

Telje s iĺsszkiiltség: 3.67o.94o,.

Budapest, 201^2. augusztus 23.
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