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Tĺsztelt Képvisető.testület!

I. E|őzmény

A Képviselő-testiilet a |4|/20|3. (rV.17.) sz6mű hatfuozatában try1ĺ döntött, hogy a Kisfalu Kft.javaslata a|apján az önkoľmányzati tulajdonban álló összesen22 tÍeq.ĺ'au felújftás;Ĺ e|őkészítéséhez
az engedé|yezési és kiviteli terveinek elkészítésére (hatósági e|jĺáľási diijal egyĹitt) bruttó |2.280e Ft-ot
biĺosított.
Az érintett utak és jáľdák:

1. Pnáteľ utca (Nag;rtemplom-Illés utca kö,zötti szakasz),
2. Golgota utca és tér (Bláthy ottó u.-orczy út benzinkút bekötő szakasz)
3. Nap utca (József kľt.-Leonardo da Vinci utca közötti szakasz)
4. Apáúhy István utca (Balassa-Bókay Jĺános utca közötti szakasz)
5. Hock János utca (Horváth Mihály tér-Nap utca közötti szakasz\
6. Sarkány utca (Diószegi u.-orczy rit közötti szakasz)
7. Delej utca (Golgota-YajdaPéter utca közötti szakasz)
8. Bláthy ottó utca (Golgota-Vajda Péter utca közötti szakasz)
9. Alfrldi utca (Népszínhĺáz u.-Fiumei rit közötti szakasz)

l0. Tolnai Lajos utca (Népszínhłáz-József utca közötti szakasz)
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgĺĺrmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|3.július 17'

Táľry: Javaslat kilzvi|ágítas fejlesztések fedezetének biztosítására
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Váľos gazd álkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottsá g véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatźr o zati j av as|at a bizottság számár a:



..).Ł:-Pőskin utca (Bródy Sándor u. -Rákóczi út közötti szakasz)
12. Trefort utca (Puskin-Szentkirályi utca közötti szakasz)
13. Strázsa köZ (stróbl A.-Hős utca köz<jtti szakasz)
|4. Százados út (Ciprus-Sport utca közöffi szakasz)
15. Kőris utca (Diószegi-Illés utca közötti szakasz)
16. Tisztes utca (osztály-Törökbecse utca közötti szakasz)
|7.Yay Adám utca (II. János Pál pápa téľ-Népszínhźa u. közötti szakasz)
l8. Mĺária utca (Lőrinc pap tér-Baross utca közötti szakasz)
l9. otpacsiľta utca, csakjárda (Reviczky u.-Múzeum kľt. közötti szakasz)
20. Bókay János utca (Práter u._Ülloi út közĺjtti szakasz)
21. Asztalos Sándor utca (KerepesĹSalgótarjáni út közötti szakasz,s
22.Tömo utca (Leonaľdo da Vinci-Balassa utca közötti szakasz).

A tervezési szo|gá|tatásra vonatkozóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásrą melynek
eľedményéről a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 640/2013. (VI.IO.) száműhatározatźtban
döntött. A nyertes ajánlattevőve| atervezési szerződés megkötésre került.

A fenti utcák közü| a konĺi|ágítás több helyen hiányos, így szükséges azok megúzsgźltźlsa, és ahol
nem megfelelő, ott indokolt és sziikséges közvilágítĺási tervek elkészítése.

Józsefuáros köZterületeinek kĺizvilágításĺának minőségi javításátva| kapcsolatban többször kereste meg
a VIII. kerület Józsefrárosi ÖnkormányzataBudapest Dísz- és Közvilágítłási Kft.-t, mint a hálrőnt
üzemeltetőj ét. Az üzemeltető vá|aszaibaĺ je|ezte, hogy a hibák javítása a feladatkörébe tartozik, de a
beruhazás jellegíĺ fej lesztések nem.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

A közvilágítás fejlesztése évek óta megoldatlan probléma, a könłi|źęításľól való megfelelő
gondoskodás éľdekében a mie|őbbi d<intéshozatal sziikséges a fejlesztés tervezési és kivitelezési
költségeiľe vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy utak megújítĺásĺáľa vonatkoző tervezés folyamatban van
és a kivitelezés során oz,a| egyidoben a kĺizvilágítási problémák is megoldásra kertiljenek indokolt a
mielőbbi döntéshozatal.

m. Tényátlás

Az ę|ózetes felmérések szerint a felsorolt utcák kb. 60 %o-ában közvilágíĺási hiányosságok vannak.
Pontos felmérés a|apján megfiatáĺrozható, hogy mely utcákban sziikséges a közvilágítĺást javítani és
fejleszteni. Aköni|ágítźts minőségi j avításahozzźtjźrulhat közbiztonság fejlesztéséhez. A közvilágítási
háiózat bővítését hatóságilag jővźthagyott engedé|yezési és kiviteli tervdokumenüáció alapján lehet
kivitelezni.

Iv. Jogszabályi környezet ismeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése Magyarország helyi önkormźnyzatairő| snlrő 20|1. évi CLXxxx.
törvény l3. $ (l) bekezdés 2. pontján, valamint l07. $-án alapul.

A 20|3 . évi költségvetésről szőlő 9l20I3 . (II.27 .) önkormányzati rendelet 21 . s ( 1) bekezdés c) ponda
szerint: A polgórmester dĺjnt a képviselő-testĺjlet két tilése kizott rendkívť)li sťłrgősség fenndllósakor -
az önkormĺźnyzat érdekeinek figlelembevételével - az óltalónos tartalélĺról trténő ótcsoportosításrót
értékhatdr néIkiil.

v. Dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Több fejlesztési megoldás is lehetséges az érintett utcákban, melyek köztil a |egoptimálisabb a
rész|etes tervezés során alakul ki. Az előterjeszés szerinti 22 utcátban szükséges megfatározni, hory
me|y utcákban kell közlĺi|áęítási terveket készíttetni és ennek ismeľetében a tervezési szolgźitatást
megľendelni. Pontos adatok ismeretében lehet csak megJlatározni a tervezés becsült költségét. Annak
érdekében, hog;ĺ az útkivitelezés magában fogla|ja a köz-lilźryítás fejlesztését is, így a kivitelezésľe



vonatkozó közbeszeruési eljrárás megindításához az út- és közvilágítási egyesített engedéýezési és
kiviteli tervek szükségesek.

vI. A dřintés célja' pénzĺigyi hatĺĺsa

A köni|źęitźtsi hiányosságok megszüntetése, melynek első titemében az engedé|yezési és kivitelezési
teľvdokumentĺációk elkészítésére és annak költségvetési fedezetének biztosítása sziikséges, azonban
jelenleg költsége nem ismert, ezért a nyári szünetben indokolt lesz a polgármesteri źtruhánott
haLáskörben történő költségvetés módosítĺás afedezet biaosítłása érdekében.

A köni|ágitás fejlesztése utźn az utcában megfelelő minőségiĺ köz:lilágítás bizosítható, melynek a
karbantartrásźú az iizemeltető BDK Kft. ellátja, az ijzeme|tetés költségeit a Főpolgármesteri Hivatal
biĺosítja.

Kéľemaza|átbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hatátozati javas|at

A Képviselő-testület úgy dtĺnt, hogy

1./ egyĺetért a,za|, hogy 14|/2013.(\ĺ.17.) szźmű testiileti hatátozatban felsorolt útszakaszokon a
közvilágítás hiányosságának megszüntetése érdekében az engedé|yezési és kiviteli teľvdokumentációk
elkészüljenek.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20l3. július 17.

2./ felkéľi a polgármestert, annak éľdekében, hogy az útépítések kivitelezésére vonatkozó
kozbeszerzési eljáľás megindításáig a közvilágítási egyesített engedé|yezési és kiviteli tervek is
rendelkezésre álljanak, ezśĺt az 1. pontban foglalt feladatok költségeinek ismeľetében a 912013.
(II.27.) önkoľmányzati rendelet 21. $ (l) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörében eljĺáľva
gondoskodjon a költségvetés átcsoportosíLásáľól, a költségvetési fedezet biaosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 3 l.

A dtintés..végľehajtĺĺsát végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és F'őépítészi Ügyosztály,
Pénzĺigyi Ugyosztály

Budapest, 20l3. július l6.
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dľ. Kocsis Máté /)
polgáľmesteľ 
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Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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