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Képviselő-testü let e számára

Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

E|őzmény

Józsefuĺíľos k<izponti elhelyezkedésrĺ, mégis hatalmas kiterjedésű zöldfeltiletekkel ľendelkező
fővárosi keľtilet. Azonban ezeÍLnagy kiterjedésű ztildfelületek koncentráltan helyezkednek el.
Keľiiletiink két nagyobb zöldteľĹilettel rendelkezik, melyek a kerület 

',tüdejét'' 
jelentik;

javítják a levegő minőségét és csökkentik a szmog veszélyét környezetfübęn. Az egyik a
Nemzeti Síľkert, a másik pedig azOrczy-kert.

Józsefuáros aľánylag erősen szeĺlrtyezett budapesti kerület, ahol a légszennyezés a|apvetóen
az utcahźiőzattő| és az uraLkodó szélirĺínytól fiigg. Éppen ezért egyik legfőbb küldetésünk a
levegő szemyezettségének javítása és az épített környezet szebbé, élhetőbbé tétele, hiszen a
negatív környezeti hatások tompítása érdekében a zöldterulebk fejlesztése olyan lehetőség,
amellyel arány|ag kisebb beruhiízással, széles társadalmi elfogadottság mellett jelentős
eredmény érhető el.

Az onkormányzat ezerL célok eléréséľe érdekében hozta létľe a Kĺirnyezetvédelmi
Munkacsoportot is, mely tĺibbek között javaslatokat tesz fasorok telepítéséľe és ę||enőrzi a
fakivágások szükségességét.
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Előteľj esztő : Dudás Istvánné képviselő

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2013. május 8. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat fedezetbiztosításaravirágtartő oszlopok elhelyezése céljából

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a dĺintés elfogadásához minósített szavazattöbbség
szükséges.
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Javaslatom szerint a Magdolna Negyed Program keretében töľténő viáľosrehabilitáciő
kiegészítő eleme lehetne aNépszínhźnutcavíráglartő oszlopokkal, viľágkanđeláberekkęl való
ellátása.

Avitáglartó oszlopok beszerzésének és telepítésének költségeivel kapcsolatban a Józsefuárosi
Vaľosüzemeltetési SzolgáIat (a továbbiakban JVSZ) végzett előzetes piackutatást.

A virágartó oszlopok a k<jvetkező tulaj donságokkal rendelkeznek :

- legalább 3 métęľ magasság

- tüzihorgarryzottacélból készüIt

- 6 db, 29 cmcseréptartó kaľikák, két soľban

- lebetonozhatőkivitel

- zoIđ szíĺ.

A viráglartó oszlopok tervezett helyszíne a Népszínház utca, amelynek közmű beépítettsége

miatt. azonban csak a terv elkészülte utĺíĺr véglegesedik az oszlopok tényleges helye és sztlma.

Az indikatív árajánlatok alapjan egy virágkandelábeľ bęszerzésí és telepítési költsége
legfeljebb bruttó 100.000,- Ft.

A telepítendő növényzet (mely legfeljebb 6 db lehet egy cserépben) és a hozzá tartoző
infľastruktura (,,Balcon Imperial'' futómuskátli, cseľép, virágftlldftjld) tra _a JVSZ
tttjékońatása szerint_ oszloponként bruttó 10.500.- Ft. Igy a telepítési költség köľülbelül
bruttó 110.500,- Ft oszloponként. Egy kandelábeľ fenntartási költsége (locsolás) hetente

bľuttó 51,- Ft, mely, egy április elejétől október végéig terjedő ídőszaka vetítve (31 héĐ

bruttó 1.581,- Ft.

A terveze|t minimum 50 db viráglartő oszlop becsült beszerzési kĺiltsége legfeljebb
5.000.000,- Ft.

A kandeláberek látványteľvei mellékletként csatolva vannak az előteľjesńéshez.

Emellett a virágtartő oszlopok teLepítéséhez a Budapesti Közlekedési Központ (a

továbbiakban BKK) engedélyei szĹikségesek. A BKK Foľgalomtechnikai lgazgatőságanak
tájékoztatása szerint Foľgalomtechnikai kezelői engedélý, a BKK Ut-, Híd-, Műtárgy
osztáIyánaktájékoztatása szerint pedig a kĺjzteľĹiletenvégzenđő, bontással jaľó munkä|atol<ra

ko ztĺtkeze|oí hozzáj árul ást ke ll b eszer ezni.
Az engedélyek beszerzésénęk költségeivel kapcsolatban a Yagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosĺály piackutatźst végzett, mely szerint a teljes tervezési eljaĺás _a

tewęzett minimum 50 db virágkandeláberre- becsült költsége 1.000 e Ft.

A fentiek alapjtn javaslom, kozbeszerzési értéIłhatźtrt el nem érő beszerzési e|járást
lefolyatását javaslom a tervezési és engeđélyeztetési eljarás lefolytatásaľa, továbbá a

viraglartő oszlopok beszęrzésére és telepítésére.

A JVSZ részéte feđezet biztosítása sziikséges a nĺivények és a hozzá tartoző anyagok
beszerzésére és a novényzet fenntaľtására, melynek becsült költsége 604.050'- Ft.

A kandeláberek és a virágok beszetzése, aĺovényzet fenntartása _ mely önként vá||alt feladat
- ĺisszesen 6.604.050,- Ft-ba keľĹil, abeszerzés fedezeteként javaslom megjelölni a l I|07-02
cím fejlesztési cé|tartalékon teÍvezett Népszínház u. kandeláber cseréje 7.000 e Ft-os
e|óiráĺyzatt.i..



A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarország he|yi clnkoľmányzataírőI szőIó 2011. évi
CLXXxx. torvény 23. $ (5) bekezdés 1. pontján alapul.

H,ł.rÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtint, hogy

1. a Népszínhźn utcába 50 db viráglartő oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keretcjsszegben, a
tewezési, engedélyeztetési eljaĺás kĺiltségére 1.000,0 e Ft keretösszeget határozmeg.

2. ahattrozat 1. pontjának fedezetéül a |1107-02 cím Fejlesztési céltaľtalék _ Népszínhaz
utca kandeláber csere _ e|oirźnyzatot jeltili meg.

3. ahatáĺozat 1. pontja alapjarl felkéri a polgármestert, a viráglartő oszlopok telepítése és a
tervezési szo|gá|tatźtsľa vonatkozó kĺizbeszerzési érték}raűń el nem éro beszerzési
elj árás ok |efo|ýatásétt a.

4. a Iőzsefvárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat részérę a növények és a hozzá tartoző
anyagok beszerzésére és a növényzet fenntartására 604,0 e Ft-ot biĺosít a III07-02 cim
Fejlesztési céltaľtalék _ Népszínhźzutcakandeláber cseľe _ e|őirźnyzatterhéľe.

5. ahatátozatban foglaltak miatt:

a) az onkoľmányzat kiadás III07-O2 cím Fejlesztési céltartalék - Népszíl.lházutca
kandeláber cseľe _ előirźnyzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a T1601 cím _
ĺjnként váI|a|t feladat -bervházások előiľlínyzatáraviráglartő oszlopok beszeľzése
a Nép szính źn utcában címen.

b) az onkoľmányzat kiadás |IIO7-02 cím Fejlesztési céltaľtalék - Népszíllházutca
kandeláber csęre - e|óirźnyzatrő| 604,0 ę Ft-ot átcsoportosít a |1108-02 cím _
önként vállalt feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon bęlül az iranyító
szervi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalása e|ílirźnyzatára a Jőzsęfuárosi
VárostizemeltetésiSzo|gá|attttmogatásacímen.

c) a Jőzsęfrĺárosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vá||alt feladat -
ťlnanszirozási mfüödési bevételeken belül a múködési fuányítőszervi
támogatásként folyósított fizetési szám|án történő jóváírás eloirányzatát 604,0 e
Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg ugyan ezen cím dologi e|ófuányzatát - cjnként
vá|Lalt feladat _ 604,0 e Ft-tal megemeli utcai virágok beszerzése és ápolása
címen.

6. felkéľi a Polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló rendelet
kövętkező módosításánál vegye f,lgyelembe.

Felelős:
Hatĺíridő:

Polgármesteľ
I.,2.,4.,5 pont esetén 2013. május 08.
3. pont esetén 2013. május 31.
6. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása



A diintés végrehajtását végző szenĺezeti egység: Pétlnlgyi LJgyosztti1 Józsefuárosi
Varosüzemeltetési SzolgáIat, Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményiizemeltetési Iľoda

Budapest, 2013. április2{. .^ 
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Dudás Istvánné

képviselő

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:
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aljegyző
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