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Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmény

A Golgota tér kikerült a józsefuárosi élet körforgásából. Elhanyagolt, leľomlott műszaki
állapota nem teszi lehetővé hatékony, funkció szerinti hasznosítását. A téren műkĺidő
kutyafuttató az egyetIen használható és ľendszeresen látogatottrésze akozparL<nak. Lakossági
igény ésaz önkormźlĺyzati szandék is a téľ megujítását sürgeti.

A Golgota tér visszaintegrálása a kerület életébe és a lakossagfe|é nýtó kĺizpark kialakítása
megkezdődött a Képviselő-testĺilet a 12412012. (IV. 05.) sz. hatźtrozatával, melyben döntött a

Golgota téren felállítandó Szent István-i kettős kereszt megvalósítására iľányuló meghívásos

képzómuvészeti pá|yźtzat kiírásáľól. A több lépcsős eljĺárás keretében megvalósult, Mihály
Gábor szobrászmuvész źita| készített Szent Istvan-i kettős keľeszt felavatására 2013.
augusztus z}-ankeľĹilt sor.
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E|őterjesztíĺ: dr. Kocsis Máté polgáľmester. dr. Ferencz orsolya képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2013. szeptember 18. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Golgota tér (38812 hrsz.) megújításához szĹikséges fedezet biztosítására és

kozbeszerzésipźiyázatkiitására

A napirendet aylJtháľt tilésen kell taľgyalni, a döntés elfogadźsźthoz egyszeľrĺ/1qlgosilett
szav azattobb s ég szĹiks é ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

Határozati jav aslat a bizottság. sztffiźLra:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|óteĄesztés

meglárgyalźsát.



A lakosság igényeit kielégítő és a Szent Istvan-i kettős keresztnek méltó köľnyezetéül
szolgálő paľk kialakításának terveit a Városfejlesztési és Főépítészi lJgyosztály elkészítette
2013. júliusában, melynek eredményeképpen létľejött a teljes Golgota tér meguju|źsát céIző
koncepció. A projekt magában foglalja a növényállomany felfrissítését, aĺne|yhez
öntözőrendszeľ kialakítása javasolt. Módosul a keskenyebb gyalogos utak egy részének
vonalvezetése is. A park teljes utcabútor-rendszere és burkolathálőzatamegíjításra, bővítésre,
illetve szükség szerint pótlásra kerül. A megújulás mellett új funkciók bővítését tarta|mazza a
park koncepcióteľve, a Szent Istvan-i kettős kereszt környezetében, a stációk helyén - jelen
fázisbarl opcionálisan - a déli részen szabadtéri imádkozó hely, az északi ľészen szánkó és
pihenődomb, vaEY keresztut létesíthető. A megujított értékek védelme érdekében a teljes
Golgota teret körülvevő és az egyes funkciókat határoló kerítés kerülne kiépítésre, az igy
koru|zźlrt tertilet állandó orzését kutyás őr biztosíthatja telepített keneles őrhźzban va\ő
elhelyezéssel. A megvalósítandó tervet az 1. sz. melléklet, a részletes tervköltségvetést a2, sz.
melléklet tarta|mazza.

il. A beteľjesztés indokolása

Annak éľdekében, hogy a Golgota tér visszaintegrá|ása Józsefuaľos napi szinten használható
és kihasznáIt közpark1ainak a sorába megtöľténhessen' a teljes tér koncepcionális felújítása
szükséges. A tér fejlesztése megkezdődött a Szent István-i kettős kereszt fe|á||itźsźxa|,
amelynek a felújított park adna méltó kĺimyezetet. A siĺnĺn lakott, jellemzően kislakásos
tertileten jelentős igény mutatkozik zöldteľület hasznźiatra, és megújuló, funkciókkal bővtilő
kozteľületre. A felújított paľk hosszú távú fenntaľthatősźryźú a zárthatősága és az á||andő őrzés
biztosíthatja.

ilI. Tényállás

A teljes Golgota tér megúju|źstůloz az elózetes kalkuláció alapján bruttó 60.000,0 e Ft fedezet
sztikséges, amely magźtban foglalja a bontási munkálatokat, növénýelepítést, egyes
utcabútoľok és műszaki létesítmények felújítását, új eszközĺik, burkolatok, műtáľgyak
beszerzését és telepítését, továbbá az egyes szakźętr terveztetés és geođéziai felmérés
költségeit. Aterwajzok és a költségvetés pontosításához az a|appontok és a jellegzetes helyek
előzetes geodéziai felmérése szükséges, melynek költsége bruttó 500 e Ft, amLhez fedezet
biztosítható a 2013 évi költségvetés Főépítészi és Váľosfejlesztési Ügyo sztźůy Főépítészi
Iroda 11703 |<ladási előiranyzata ,,Jőkész és JKSZT tervek źltdolgozása'' terhére. A részletes
tewezett költségvetést a 2. sz. melléklet tarta|mazza. A kiadások biztosítása érdekében az
onkormányzat 2O|4. évi költségvetés tervezésénél a ,,Golgota tér felujítása'' tétel
betervezendő. A terv úgy készült el, hogy opcionális elemekkel, bármikor tovább fejleszthető,
melyeket szintén a2. sz. melléklet tarta|mazza.

A tér felújításĺának költségigénye alapján közbeszerzési eljaľás lefolyatása szükséges, a
geodéziai felmérésre a Józsefuárosi onkormányzat Közbeszerzési és Beszeľzési
Szabá'Iyzaténak 20.7. pontja szeľinti, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást
kelllefolýatni.

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testtilet dĺjntése Magyarország helý önkormányzatairőI sző|ő 20|I. évi
CLXxXx. törvény 42. š 8. pondán, valamint 107. $-án' a költségvetés módositása az
Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdése és a 32. ci|d< (1) bekezdés f) pontjan alapul.



v. Dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Józsefuáros onkormányzata bruttó 60.000,0 e Ft
összegben hozzájźlruI a Golgota tér megűju|ásáthoz, ame|yhez közbeszerzési eljarás
lefolytatása szükséges. A Golgota tér fe|űjítźlsával méltó köľnyezetet fog biztosítani a Szent
Isfuán-i kettős keresztnek, illetve a keľület egýk legnagyobb zöldterĹilete megújul.
A kcizbeszerzési eljárás pontos műszaki tartalmának ĺjsszeállításźrtloz még a kiírás előtt,
céIszeríi geodéziai felmérést készíttetni, melynek előzetes becslések alapján a díja bruttó
500,0 e Ft.

vI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az őrzott paľk megfelelő kĺirnyezetet biztosít a vonzáskörzetébe tartozo lakosságnak
pihenésre, szôrakozźnľa és a szabadidó biztonságos és hasznos eltöltésére, továbbá a Szent
István-i kettős keresztnek is reprezentatív környe zetet biztosit.

A döntés végrehajtásahoz ó0.000,0 e Ft fedezet biztosítása szĹikséges. A tervek elkészítéséhez
a geodéziai felmérésre 500 e Ft összeget biztosít. A park fenntartását ma is a Józsefuĺírosi
Varosiizemeltetési Szolgálat végzi, i1y az többletköltséggel csak abban az esetben j źtr,ha atér
őrzése folyamatos őrzése biztosításľa kerül. Erre vonatkozó đöntéshozatal a későbbiekben
szĹikséges a mfüödési kĺiltségek ismeretében.

A paÍk folyamatos karbantartása nagyobb költséget igényel az idei költségvetéshez
viszonýtva, igy 1artós mfüödési kötelezettségvállalással jár a bervházás. Amennýbeĺ az
őrbódé is felállításra keľül és állandó őrszo|gáIat is lesz a paľkban, t,gy az további taľtós
műkĺjdési kcjtelezettségvá||alástjelent. Aberuházásta 2014. évben előre vállalt kötelezettség
fedezeteként az íngatlanértékesítés, valamint a helý adó bevételeket javasoljuk megjelölni.

Kérjükaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület úgy diint, hogy

1. a Golgota teret (38812 hrsz.) az e|őterjesztés 1. sz. melléklete szerinti koncepcióterv
a|ap1arl felújítja.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|3. szeptembeľ 18.

2. felkéri aYátrosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottságot a Golgota tér (38812 hľsz.) 1. pont
szeľinti megiĄítására vonatkozó kozbeszerzési elj ĺáľás lefolytatásaľa.

Felelős: Yárosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság
Hatĺáľidő: aközbeszeruési e|járás megindítása a VárosgazdáIkodási és Pénzügý Bizottság

2013. november havi ülése

3. a hatźrozat 1. pontja szerinti tér felújításifüoz bruttó 60.000,0 e Ft fedezetet biztosít,
továbbá biztosítja a működési többletköltségeket a2014. évi költségvetés terhéľe, amelyľe
előzetes kötelezettségetvźl||a| az e|idegeĺĺtési bevételei és a helý adóbevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2014. évi k<iltségvetés készítése



4. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozat 3. pont szerinti előzetes kotelezettségvállalást a
201 4. éví tewęzésében vegye figyelembe.

Fęlęlős: polgármester
Hatándő: 2014. évi költségvetés készítése

5. a Golgota téren felállítandó őľbódéban állandó őrszolgźtlatról a mfüödési költséginek
ismeretében később dönt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi koltségvetés készítése

6. a hatźtrozat 1. pontja szerinti térfelujításhoz szĹikséges tervrajzok és költségvetés
pontosításához geodéziai felmérést készíttet 500 e Ft ĺisszegben, melynek feđezetét af0|3
évi költségvętés 11703 szźlmű Főepítészi és Városfejlesztési UgyosztáIy Főépítészi koda
Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése címén, a JOKESZ és JKSZT tervek
átdolgozźłsa keľetének teľhére biztosítja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 18.

7 . felkéri a polgáľmesteľt a határozat 6. pontja szerinti geođéziai felmérés e|végeztetéséhez

szükséges beszerzési elj árás lefolytatásara.

Felelős: polgármester
Határidő : a beszerzési elj árás eredményének megáll apítäsa 2013 . október 1 5.

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi
tigyosztály, PénziigyÍ Ügyosztáty

Budapest, f013. szeptember 05.

-,Ą f 
n*.Ř,

(-,ĺ-.l;oj.ł.-,4' / +1i-.." ĺ u /
dľ. KocsĺsMáté
polgáľmesteľ

,p-.rĺuľz o,ek
dľ. Feľencz orsolya

képviselő

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jeewő

nevében és megbízásából

l /ĺ',{ , ,ł} ś
ĺt r {ĺbe{ ?TÝffi q-ĺ , /U dr.Més,ár Erika /

a|jegyző 2013 sľn 12" /



Budapest V||l, kerĺilet - Golgota tér - KÖrnyezeta|akĺtási koncepciÓterv

Kôrnyezetalakításijavaslat M=1:750

ll

ĺ-;

..]?

-
U)
N
H

o
o-.
7Ý
o



2. sz. melléklet

Bontás
1 (őzuza|ék m2 1 500 405 607 500 Fl

2. itáció burkolat m2 1 500 140 210 000 Ft

3. Meg|évő kü|ső beton kerítés pi||érek fm 300 000 F

Osszésen: ,11117 500 Fl

Fe|újítĺis

Kőzuza|ék m2 2 000 2 030 4 060 000 F
5. La bdapá |va aszfa |t burko|attaI m2 12 000 435 5 220 000 F

Labdapáĺva kerítés festés fm 1 000 250 magas L 000 90 180 000 F

7. Mes|évő vi| |anvosz|oook fe|úiítása db 50 000 26 1 300 000 F
tssżesen: 10 760 (x)0 F1

tsĺ!és
3. Kőzuza|ék m2 s 000 380 1 900 000 F

tntĺizőrendszer db 4 500 000 F

10. Beton szeeé|vkő db 600 100x25x5 s00 L6 17 600 F

I-1.

Játszótér kerítés bővítés a meg|évőve|

megegVező kivitelben
fm L2 000 50 600 000 F

72. |átszótér mee|évő kerítés áthe|vezése fm 4 000 60 240 000 F'

13. Kutyaf uttató kerítés áthelvezése fm 4 000 55 220 000 F:

74. Park kü|ső körbekerítése db L4 000 173xf50 s 000 240 4 560 000 F
LJ. Zárható eevszárnvú kapu db 90 000 173x100 20 000 4 440 000 F'

16. Zárható kétszárnvú kapu db 195 000 173x4OO 20 000 2 430 000 F,

17. Kenel kaouia db 20 000 1 20 000 Fl

r,8. Kene| kerítés fm 7 000 10 70 000 Fl

19. Ui Minerva ivókút db 60 000 20 000 t 80 000 Fl

u0. |Ji kutvaitató kút db 100 000 20 000 t 120 000 Fl

fr.
Úi||anyosz|op és te|epítése a meglévőve|
mesegvező kĺviteIben

db 130 000 400x6 50 000 10 1 800 000 Fl

t2. y'i| ĺanvosz|op átheIvezés db s0 000 7 350 000 F1

a5- y'i| |anvszere|és - kábe|fektetés fm 13 000 250 3 250 000 Fl

24.

jj pad és e|he|yezése a meg|évőve|

neeegvező kivitelben
db

60 000 790x82x42,5 10 000 22 1 540 000 F

25. \íep|évő nad átheIvezése db t90x82x42,5 L0 000 9 90 000 F

f6. )rbódé és te|eoítése db f20 000 160x200 s0 000 1 270 000 Fl

Osszesen: 20'497 600 F1

NöÜényzet
27. :a te|epÍtés (ka||er körte) db 50 000 54 2 700 000 F

28. lserie (fasval. borbolva) db 300 23fO 696 000 Fĺ

29. jvöngwessző, parkrózsa, cseriés oĺmpó db 500 900 450 000 F
30. :Üvesítés íutánvetés m2 500 LO T7O 5 085 000 Fj

31. Füvesítés (új fe|ü|et kiaIakítás) m2 3 500 405 74L7 500F'
10 348 500 Fĺ



|áťszótér.
1. ji pad és elhe|vezése db 60 000 791x82x4f.5 10 000 10 700 000 Fl

f. łusós iáték db 93 000 300x300 10 000 4 412 000 Fl

3. tusós iáték a|átét db 1s 000 90x129 1 000 4 64 000 F1

4. 3ébihinta db 163 000 32Ox270x220 30 000 2 386 000 Fl

5. ]súszda rámoával db 220 000 400x70x200 10 000 ! 230 000 Fl

6. Vlér| eehi nta db r.60 000 250x60x250 10 000 f 340 000 Fl

7. ĺátsróvár db 750 000 300x700 30 000 I 780 000 F1

8. Háromszöe mászóka db 115 000 485x4fB 5 000 L 120 000 F1

9. Aszta| két padda| db 182 000 300x190 r.0 000 4 768 000 F1

r-0. szemétsvűitő db 40 000 560x605 s 000 4 180 000 Fl

L1.. Homokozó feItö|tése m2 2 s00 70 175 000 Fr

L2. GumitéeIa db 6 000 100x100x4 L 000 145 1 015 000 Fl

13.
.Íérkő 

az eredetiveI mesegvező kiviteIben m2 5 000 90 450 000 F1

Dśszesen:. ,,5,620:0fi) FJ

(útýafutťátó

L4. (uwa szemétevűitő db 29 000 37x105 s 000 5 102 000 Fr

15. (utvafuttató iátékok festés e 80 000 F,

t-o. (utvafuttató kavicsszórás m2 1 500 r20 180 000 F

Összesen: ,1352,QQQ.F

Esvéb.
17. izemétgvűitő db 40 000 560x605 5 000 28 1 260 000 F

t8. Kerékpártáro|ó db 8 s00 t20x97 4 000 10 125 000 F

t9. 5zánkódomb m2 2 méter magas 2 500 400 1 000 000 Fr

10. mádkozóheIv Ĺ]|tető kő db 30 000 75 2 250 000 F

f1.. ImádkozóheIv emeIvénv m2 300 000 1. 300 000 P

Ż2. Ýíziáték db 13 2 000 000 F

23. ýízfe|ü|et m2 25 s00 000 P

,_4. Pins-oons asztal db 525 000 7 1 050 000 P

25. Ke resztút db t4 8 000 000 F

)sszésen:... 16 1185,000 F1




