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Képviselő.testii let e számára

Előterjesztő: ďr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĹileti tilés időpontj a: 2013.június 5. | ...... sz. napirend

T á ľ gy : Javaslat fe dezet bino sitásźlr a a zász|ők és zász| őtudak telep íté se c élj ábó l.

A napiľendet nyílt iilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szfüséges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi

Hatźlr ozati j av aslat a bízotĺság számáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés
meúźrrva|ásźń.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmény

A Képviselő-testület a 205l20|f. (VI. 2|.) sz. hatátozatálban döntött aľról, hogy Józsefuáľos
kizigazgatási területén, 25 he|yszínen, összesen 75 db zász|őrudat he|yez el, bruttó 9.000.000'- Ft
összegben és 50 db zász|őt szeÍez be, bruttó 1.250.000,- Ft összegben.

A flIf ' évi pénzmarudvány elszámolása során a fedezet nem volt feladattal terhelt, így az nem került
teľvezésre a 2013' évi költségvetésben. A beszeľzés fedezetét a szabad pénnnaradványból képzett
általános taľtal ék terhére j avaslom biztosítani.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a221/2013. (III. 1l.) számú és a2ff/2013. (III. 11.)

szźtmű hatźtrozataiban döntött arľól, hogy mind a közteľületi zász|őruda|<ra, mind pedig a közterületi
zász|ők.ĺa vonatkozó közbęszerzési értékhatált el nem ért beszerzési eljárást eredménýelennek
nyilvánítja, az énĺéĺfie|en aján|atok és a műszaki tartalom megvá|tozása miatt ismételten megindítja a
beszerzési elj árásokat'
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A 2013. év eleji beszerzśsi eljárások tapaszta|atai alapján megállapítható, hogy az aján|attevők
eryidejűleg képesek és hajlandóak mind a zászlőrudak szźi|ításźtra és telepítéséľe, mind pedig a
zźtsz|őkszá||itásźtra is. Mindezek alapján javaslom, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
2fIlf0I3. (III. 11.) szám,ű ésf2flf013. (III. 1l.) számú határozatának 2. pontjai helyébe a Képviselő-
testĺilet úgy döntson, hogy egy eljárás keľetében szerezzebe azźsz|őrudakat és azász|őkat.

Az egységesebb városképi-, esztétikai és turisztikai szempontból javaslom Józsefváros területén
összesen 28 helyszínen hármas kĺizterületi zász|órűd csopoftok elhelyezését (összesen 84 db) a közos
összetartást szimbo|izźiő Magyaľoľszág, valamint Józsefuáros zász|őjának biztosítására. Mindezek
alapján javaslom, hogy a Képviselőtesttilet módosítsa a f05lf0I2. (VI. 21.) számű határozatában
foglaltakat.

Tź!ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hory azon közterĺiletek tekintetében, melyek nem a
Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában állnak a Fővárosi onkormányzat tulajdonosihozzźtjźrulását
és közteriilet-hasznáLati hozzźĺján,iását szükséges beszeľezni. Ilyen közterületek például: a Hungária
krt., a Blaha Lujzatér, azorczy téľ, a Rákóczitér, a II. János Pźipápatér' stb.

A háľmas zász|őrűd-csoportok javasolt helyszíneit az e|őterjesztés męlléklete tarta|mazza. A pontos
helyszínek a kĺizműegyeztetések és az engedélyeztetési eljárások lefolytatása után kerülnek
meghatározásra.

A közterületi zász|őrűdjavasolt mérete 6 méter magas' belsó zsinórvezetéstl, azaz a felvonó zsinór a
rúdon belül helyezkedik el biztonsági zźlrra| eI|ttwa, íE! illetéktelen személy nem tudja a ztszlőt
leengedni, illetve rongálni.

Javaslom továbbá II2 ďb (56 db mawa156 db Józsefuárosi, f8 - 28 db taľtalék mindkét típusból)
zász|ő beszerzését, amely a Józsefuáros ĺinkormányzati jelképeinek (címer, zász|ő lobogó)
a|apítźsárő|, és a jelképekhaszná|ati rendjéről sző|ő 13l|996.(III. 8.) onkormányzati rendelet f.s Q)
bekezdésében fog|altaknak megfele|ően Il3 _ fl3 arányokkal rendelkezik. A zźsz|ők standard
zász|őanyagból készülnek, köľben dupla biztonsági vaľrással szegett, méterenként műanyag karabineľ
kapcsokkal ellátott.

Tapaszta|atok szeľint a közterületen elhelyezett zźsz|ők igen nagy igénybevételnek -időjáľási
viszontagságok, légszennyezettség, stb. _ vannak kitéve' emiatt vtrhatő, hogy évente legalább kétszer
kell cserélni őket kopás, szakadás miatt. Mindezehe tekintettel javaslom a tarta|ék zász|ők (28 - f8
db) beszerzését.

Előzetes piackutatás szeľint egy zász|őnid nagyságrendi telepítési költsége (anyag és munkadíjjal
együtt) bľuttó 107.000,- Ft, melynek a|apján a becsült értéka84 db zász|őrúd telepítéséľe vonatkozóan
<isszesen bľuttó 9.000.000,- Ft (nettó 7.086.614,-Ft).

A zász|ók (összesen 1 l2 db) becsült bekerülési költsége bruttó 1. 250.000,- Ft (nettó 984'252,- Ft).

Fentiek a|apján a zász|őrudak és zászIők beszerzésének becsĺilt értéke bruttó 10.250.000 '- Ft, nettó
8.070.866 ,- Ft.

A zász|őrudak és zász|ők beszeľzésének fedezete az á|ta]'.źtnos taľtalék'

A zźsz|őrudak telepítéséhez különböző engedé|yeztetési eljárások lefolyatása és hozzájtlrulások
szĺ.ikségesek.

A zász|őrudak tervezési, engedé|yeztetési fo|yamata a következőkettarta|mazza: tervezési alaptérkép
elkészítése (beszerzése), közmű adatok beszerzése, közmĺĺ genplán(ok) készítése' elhelyezési
helyszínrajzok, részlettervek' típustervek elkészítése, forgalomtechnikai terv, állapotteľvek készítése,
közttkeze|ói hozzźýáru|ás (ĺizemeltetői nyilatkozattal) beszerzése, tulajdonosi hozzź|áru|ások,
köaeľület-foglalási és egyéb hozzź|źru|źsok /engedélyek beszerzése.

A tervezési, engedélyeztetési eljáľások becsült költsége: bľuttó l'500.000 Ft (nettó 1.181.102 Ft).

A tervezési, engedé|yeztetési eljárások beszerzésének fedezete az á|ta|źlnos taľtalék.



Az e|jźrás a tervek beszerzésével indul. A becsült értékľe tekintettel közbeszęrzési étékhatárt el nem
érő beszerzési eljárás lefolýatása szükséges. A tervek, engedélyek és hozzájétrulások beszerzése, a
pontos helyszínek meghatározása után célszeľíĺ megindítani a zász|őrudak és zászlók beszerzésére és

telepítéséľe vonatkozó közbeszeruési eljáľást, tekintettel a becstilt értékľe.

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20Ii. évi CLXXXIX.
törvény 107. $-án alapul.

Kéremaza|ttbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testĺĺlet úgy dłint' hogy

1. a 20512012. CVI.05.) szźlmu képviselő-testületi határozat 1.a) és 1.b) pontját, ezze|

egyidejűleg aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 221,12013. (III.11.) sz. és a
22l20I3 . (III. 1 1 .) sz. határozaténak 2. pontját az a|abbiak szerint módosítj a:

,,Józsefuáro skozígazgatási teniletén2ľ helyszínen, tisszesen 84 db. zász|őruđat és 1,I2

db. zász|őt szerez be és helyez e| az előteľjesztés mellékletét képezo közterületeken,
összesen bruttó 10.250.000'- Ft összegben, melynek fedezetét az á|ta|ános tartalék
terhére bińositja,,,

a zźsz|őrudak telepítéséhez sztikséges tervezési e|jártsra bruttó 1.500.000,- Ft-ot
biztosít az éita|źnos taľtalék terhéľe, és felkéri a Polgármesteľt a kozbeszerzési
értéLúlaárt el nem érőbęszerzési eljárás lefolytatására.

ahatározat I' és 2. pontjában foglaltak míatt az Önkoľmányzatkíaďás 11107.01 cím
műkĺidési cél és általános taľtalékon belül az á|talźnos taľtalék elóirányzatátő|
1I.750,0 e Ft-ot átcsopoľtosít 11706-02 cím dologi eLőirźnyzatáĺa _ önként vźi|a|t

feladat -.

a hatźrozat 1. pontja aIapjáĺ felkéľi a
kozbeszerzési eljaľás lefolytatásaľa
elkészítését követően.

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a

a határozat 2. pontjában foglaltak tervek

5. ahatátozat 1. pontja a|apjáĺ felkéri a polgármesteľt, hogy azonkozterületek esetén,

melyek a Fővárosi onkoľmányzat tulajdonában állnak a tulajdonosi és a köZterĹilet-

haszĺá|atihozzájaru|ás megszerzése érdekében tegye meg a sztikséges intézkedéseket.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatéttozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módo sításán áI v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgiíľmester
Hatźridő 1., 3. pont esętén f0I3.június 5.

2. pont esetén a20|3.jrinius 30.
4. pont esetén a tewezésí eljárás lefolytatásĺ kĺivetően elkészült terv alapjĺĺn,
legkésőbb 2013. szeptember 30.

5. pont esetén 2013. augusztus 31.
6. pont esetén az önkoľm źny zat költségvetésének következő módosítása

2.

3.

4.



A dtintést végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzőí Kabinet' Yagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetési lroda, Pénziigyi Ügyosĺály

Budapest, 2013. május 1 5. L'Ą
Dľ. Kocsis nIáLté

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|
/ ł,, , /tĺ ppąŁ ć*.ry

,dí..Més,áíB,ika /
a]jegyzó 
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Helyszín
I Rfüóczi út _ Múzeum krt. saľok
2 Gwlai Pál u. _ Rfüóczi út sarok
a
J Blaha Lujzatér
4 Kálvin tér
5 Mikszáth Kálman tér

6 Gutenbers tér
n Józsefkľt. _ Rökk Sz. u. saľok

8 Üĺ0i rĺt - József kľt. sarok

9 Rakóczi téľ
10 Harminckettesek tere

11 II. János Pá|pt.ľ,atér

12
Népszínhríz u. _ Nagyfuvaros u.

saľok
13 Coľvin sétány

I4 Mátvás tér

15 Pľáteľ u. - Szigony u. saľok
I6 ullői ĺt _ Korányi S. u. sarok
I7 Baross tér

18 Teleki tér - Népsziĺlház u. saľok

T9 Losonci tér
20 Ká|váľiatér
2l ,,FiDo'' tér

22 otczy téĺ
23 Nagyvarad téľ
24 otczy út _ Diószegi S. u. sarok
25 Golgota téľ

26
Vajda P. u. _ Könyves Kálmán krt.

saľok
27 Hunsaria kľt. l8.
28 Kerepesi út _ Hungária kt. sarok


