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Képviselő.testĺĺlet e számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013,július 17. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat tĺjbb évre sző|ő ,,zo|d stratégia'' (a keľület zöldfelületeinek átfogő kezelése,
fejlesztése, fenntaľtása) programjának kidolgozásához és a nĺjvényállomanyról készülő
nvilvántaľtás elkészíté séhęz szfü séses pénzüsvi fedezet biztosításaľa.

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadásĺĺhoz minősíteíĹszavazattöbbség
szfüséges.
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Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatźr ozatí j av aslat a bízottság sztlmźra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiilętnek az e|őterjesztés
mestárwalását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testülęt a 44412011. (XI. 03.) számú határozatźnak 7. pontjában felkérte a
K<irnyezetvédelmi Munkacsopoľtot, hogy 2012. május 31-ig egy több éwe szőIő átťogő
stratégiát đolgozzon ki arról, hogy hol lehet új tertileteken a ztildfelületeket növelni, fásítani,
és eztterjessze a Képviselő-testiilet elé.

il. A beteľjesztós indokolása

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési lJgyosnáIy megvizsgálta a ľĺjvid és kĺizéptávú
szalsnai stratégia saját (vagy a Polgármesteľi Hivatal, vagy a lőzsefvátosi Varostizemeltetési
Szolgálat - a továbbiakban JVSZ) erőforrással történő elkészíthetőségének lehetőségét.

A vizsgáIat eredménye, hogy a nyilvantaľtás elkészítéséhęz olyan mértékű eszkozberuházás
lenne sziikséges, amely eszközök hasznźiatźnak ismerete speciális tudást igényel, és az
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eszközĺjk későbbi hasznosíthatősága is csekély mértékű. Ezen tulmęnően Józsefuaĺos nagy
alapteľĹiletű zöldfeliilettel renđelkezik, amelynek felmérése rendkívĹil időigényes feladat,
továbbá anyilvźntartás elkészítéséhez kertészetmém<jki szaktudás is szfüséges

Fentiekľę tekintettel indokolt a zo|dsttatégíéń előkészítő nĺlvényfelmérési feladatot a
megfelelő színvonalon elkészíteni tudó gazdasági tarsasággal elkészíttetni, melynek
kiválasztásérakozbeszeruési érték.hataľt el nem érł5bęszeruési eljĺĺľás keretén belül kerül sor.

IIII. A tényáiľLźls ismertetése

Józsęfuáros hatalmas kiterjedésiĺ zöldfelületekkęl és impozáns fasorokkal rendelkező fővaľosi
kęrület. Vríľosunk emellett viszonylag eľősen légszennyezett, ez a fajta szenrlyezés alapvetően
az utcahá|őzattőI és az uralko dó széliranytól fiig g.
Annak ellenére, hogy az Önkormányzat hata|mas erőfeszítéseket tesz a fasorok és egyéb
zöldfelületek bővítéséľe, felújításara _ elsősorban a k<ĺrnyezeti hatások és a f,ík életkora miatt
_ számolni kell a folyamatos növényzetvesztéssel.

A kĺlzép- és hosszú távú zöldstratégia elkészítésének első lépésenként elengedhetetlen a
keľĹilet jelenlegi növényállományának a 2013. évi zöldfelületi fejlesztések utĺáni felmérése.
Ezźita| pontos képet kaphatunk arľól, hogy a váľosfejlesztési programjaink során, további
k<jztenileteink felújításakor keletkezett fapótlási kĺjtelezettségeinket hol a legcélszenĺbb
pótolni.

Az onkormźnyzat 2008-ban átfogó felmérést és fakatasztert készíttetett a Kert-Komplex Kft-
ve|. Ez afakatasńet az e|míllt 5 év során elévült, sok elöľegedett és beteg fa kivágásra kerĹilt,
melyeket új, fiatal fĺíkkal pótoltunk. Pótlási kötelezettségeink mellett nagyarźný faállomany-
bővítés is tĺjľtént a kerriletben mind a JYSZ, mind pedig civil szeľvezetek részérĺĺ|, p|.
fatiltetések a Fĺjld Napja alkalmából és a Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesület
telepítéseí.

A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y előzetes piackutatása alapjźn a keľületi
fakataszter adatainak frissítésének, a|<tualízá|ásanak és pontosításrínak becstilt költsége bruttó
5.000.000 Ft.

A Környezefuédelmi Munkacsopoľt támogatta,hogy a Polgáľmestęľi Hivatal rendelje meg a
keľületi fakatasńet feltilvizsgálatát 5.000,0 e Ft összegben, melynek a|apjan döntést kell
hozni abeszetzésről és a k<iltségvetési fedezet biztosításrĺról.

A fakatasńq adatai alapjan készíthető el a Józsefuárosi Zĺildstratégia, melynek elkészítésébe
javasolt bevonni azíIyenprofillalmfüödő civilszervezeteket, felsőokÍatási intézményeket.

Iv. Jogszabályiktirnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület döntését Magynország helyi <inkormrínyzatafuő| szőIő 20IL. évi
CLXXxx. törvény 23. s (5) bekezdés 1. pontja és a 107. $-a alapjan hozzameg.

v. A dtintés taľta|mának ľészletes ismertetóse

Az önkoľmźnyzatí n<ivényállományról késnilő nyilvantartás felülvizsgáIatára, elkészítésére
5.000'0 e Ft keretösszeg biztosítása. 

.A 
keret<jsszeg a|apján a szo|gźltatás megrendelésére

vonatkozó kozbęszerzési értékhatĺíľt el nem éri5 bęszerzési eljarás lefolytatása. A keľettisszeg
biztosítása a 20 13 . évi költségvetés módosítását igényli.

A Józsefuarosi Zĺjldstľatégia költséghatékony kido|gozása érdekébęn döntés szükséges az
esetleges bevonható civil szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel történő
együttműködésre.



vI. A diĺntés célja' pénzügyi hatása

A józsefuaľosi fakatasztet aktua|izáIásával, kellő gondossággal mega|apozhatő aJőzsefuarosi
Zoldstratégia, melyben rogzítheto a keriileti zöldfęlülętek fejlesztésének iránya, rögzíthetőek a
hosszú távú, stľatégiai célok.

Javaslom, hogy a Képviselő-testÍilet a fakataszteľ kerętéből esetlegesen megtakanthatő
maradvźnyösszeget teljes egészében a Józsefuaľosi Zölđstratégia kidolgozásźra foľdítsa.

A közbeszerzési érték}'latźrt el nem érő beszeľzés feđezetéül a mfüödési cél és általanos
taľtalékon beltil a fapótlás és köľnyezętvédelem céltartalék e|óírźnyzatot javaslom megjelölni.

Ké rem az alá.Jobi határ ozati j av a s l at elfo ga d ás át.

Hĺ,rÁnoza.rl JAVAsLAT

A Képviselő-testůilet úgy dtint' hogy

1. az önkormányzati növényállományról készülő nyilvantaľtás felülvizsgá|atára,
elkészítésére 5.000,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2013.július 17.

2. az I. pontban meghatáľozottak fedezetéül a mfüödési cél és általános taľtalékon belĹil a
fapótlás és kĺirnyezetvédelem céltaľtalék e|óirźnyzatot jelöli meg

Felęlős: polgármesteľ

Határidő 2013. július 1 7.

3. felkéľi a polgármestert a határozat l. ponda szerinti kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő
beszerzési elj aľás lefolytatásara.

Felelős: polgármester

Hatźrĺdő : a beszerzési elj aľás eredményének hataľid eje 20 13 . október 3 0.

4. felkéri a polgármestert, hogy a Jőzsefvźtrosi Zölđstratégia kĺiltséghatékony kidolgozása
érdekében vizsgá|ja meg a civil szeľvezetekkel, felsőokÍatási intézményekkel tĺirténő
együttmfü ĺidés lehető sé gét'

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 20|3. november hó 2. rendes képviselő-testĹileti tilése

5. ahatźrozat 1. pontjában foglaltak miat| az onkoľmĺányzat|<ladás 1l 107-01 cím miĺktidési
cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és kömyezetvédelem céItarta|ék - kĺitelező
feladat - e|oirźnyzatáĺő| 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím dologi _ önként
vźila|t feladat _ e|óirźnyzatfuaJőzsefuáľosi Zoldstratégia elkészítése címen.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013.július 1 7.



6. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 5. pontjában foglaltakat az önkoľmĺĺnyzat
költsé gvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataľidő : a kö'ltségvetés következő módosítása

A diintést végľehajtásátvégző szewezeti egység: I.,3.,4. pont esetén Yagyongazdálkodási
és Üzemeltetési ÜgyosztáIy,f .,5.,6. pont esetén Pénzügyi Ügyosztáty

Budapest,20l3.júIius2. ! l \ , ,/.)c+\h/ ĺ
a". Ko..i. .MáLté, \

po1gáľmesteľ

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbizásábólj, fubn

är. Mészar Eľika
a|jegyző 
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