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Tĺsztelt KépvÍselő-testület!

Előzmény

A Képviselő-testületet a 29712013. (WI. |7.) számű hatáľozat alapján, amelynek a

,,Javaslat fapótlás és kĺimyezetvédelem céltaľtalék zöldfeliiletek növęlése
felhaszná|ásarď'volt. a többek kozott a következőről dönttjtt:

1. a) cserjékpótlására, telepítésére - az előterjesztés mellékletét képező helyszíneken és cserje

ÍajtákTa vonatkozóan - 2.000,0 e Ft-ot biztosít, meĺynekfedezetéül ą 1] ]07-01 cím míjködési
cél és általános tartalékon belul a fapótlás és környezetvédelem eĺőirányzatot jeĺöli meg. A
cserjék pótlása ĺćs telepítése a Józsefváľosi Város,üzemeĺtetési Szolgálat feladata.

b) csepegtető ontozőrendszer és mészkősziklák telepítésére - az előterjesztés mellékletét
képező árajánĺatok alapján - 3.590,0 e Frot biztosít, melynekfedezetéül a ]1107-0] cím
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Előteľjesztő: Acs Péter igazgató Józsefrárosi Közterület-felügyelet és Viírostizemeltetési
Szo1sálat

A képviselő-testületi tilés időpontj az 2013. december 04. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztató cseľjeüItetések és pót|ások elvégzéséľőI, a csepegető önttizőľendszeľ és
mészkősziklák telepítéséľől.

A napiľendetĺyiVzárt iilésen kell tárgyalni, a döntés nem szfüséges.

ElorÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: JozspľVÁRoSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET És
vłnosÜzeIrĺELTETÉSI SZoLGÁLAT

KÉszÍrpľľp: JózsrruÁnosl KozrrnÜĺET-FELtjGYELET És VÁnosÜztarĺrrrÉsl
SzoĺcÁĺ,ąr ĺ|'ĺ(-
PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYELiNEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS: ł a^-.'.---
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźlr ozatí i avaslat a bizottsás. számáta..

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előtedesztés
megláľgya|ćsźń.



műkadési cél és áltąlános tąrtąlékon belul afapótlás és kÓľnyezetvédeĺem előirányzatotjelÓli
meg. A csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák beszerzése ĺźs telepítése a Józsefvárosi
Vór o süz emeltet é s i Sz oI gólat fel adat a.

il. A beteľjesztés indoka

Az elozoekben hivatkozotthatźttozat 3. pontjában a Képviselő-testiilet felkérte a Józsefuarosi
Váľosüzemeltetési Szolgálat ígazgatőját, hody a Képviselő-testiilet 20|3. november havi
második rendes ülésére készítsen tájékoztatőt a cserjeültetések és pótlások e|végzésérol, a
csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák telepítéséről.

ilI. Tényállási adatok

Cserj ék pótlása, telepítése

A Losonci téri játszőtér teljes felújítása _ hangos kamera, játszőtéri eszközök, keľítés, stb.
_ kiegészítéseként került kivitelezésre a ľendelkezésrę álló 2.000.000 Ft feđezeti ĺisszegből
a kĺjzvetlen környezet zöldfelületének teljes felújítása is. Ennek keretében összesen 1.383
db cseľje került elültetésľe, melyet a JYSZ-sze| szerződésben álló Szurdokvölgy Kft.
munkataľsai végeztek.
A kivitelezési munka 2013. augusztus II-|4. ktizötti időpontban került elvégzésre.

A telepítés soľán a cserjék elültetésén felül a kivitelező partneľ azi|teto gödrökben I00%-
o s talaj cser ét v é gzeÍ1.

Az ontozési feladatot a kivitelezési munkát k<ivetően a JVSZ folyamatosan e||źtja,
igazo dv a az íďoj źn ási körülményekhez !

A gonđozási feladatok soran idáig jelentős méľtékú ľongálás nem tapasztalható a nevezett
teľiilten.

Csepegtető öntőző ľendszeľ és mészkőszik|ák telepítése a Vajda Péteľ utcai ziild sávban

A beérkezettáĺajáĺ|atok kĺjzül a legkeđvezőbb aján|atot a Fioľi Keľt Kft. adta,így ezencég
kerĹilt |<lv á|asztásr a.

A kivitelezési munka költsége bruttó 3.550.000 Ft összeg volt.
A zöldsáv ot szigetén 3 sorban, megkĺizelítőleg 1.200 méter hosszúságban került
lefektetésre csepegtető csőľendszer.
Az oĺtozó rendszert a vízőra aknákba süllyesztett mágnes szelepes vezérló berendezés
írányítja.
1.700 négyzetméteren 5 cm vastagon 85 köbméteľ mulcs keľült kiterítésre a koľábban
telepített cseľj e zo|dnov ényzet alá'.

Az |. és 6. szigetre összesen 20 kdbméter mészkő szikla keľĹilt telepítésre.
A kivitelezésre keľült ľendszer tökéletesen működik, rongálás eđdig nem volt
tapasńa|hatő!
A kivitelezési munka 2013' augusztus 06-09. iđőpontban kęrült kivitelezésre.



Iv. A diintés taľtalmának részletes ismertetése

A Józsefuárosi K<jzteriilet-felĹĺgyelet és Váľosüzęmeltetési Szo|gá|at részérőI a ,,cserjeültetések
és pótlások elvégz,éséről, a csepegető öntozőrendszer és mészkősziklók telepítésérő,, szőIő
táj ékoztatő el fo gadás a.

v. A dłintés cé|jao pénziigyi hatása

A Képviselő-testtilet dĺintésével az önkoľmányzati fenntaľtású, cinállóan működő és
gazdáIkođő költségvetési szerv jogszabźtlyszeru múkĺjdtetésére vonatkozó intézkedések
elfogadásáľól đĺjnt, mely döntés költségvetési fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikörnyezetismertetése

A Képviselő.testiilet döntése a Magyaľország he|yi önkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXXxx. törvény 41. $ (3) bekezdése és a 107. $-a alapjan hozzameg.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Budapest, 2013. november 1 1.
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