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Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá nyzat

iselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. TényáItás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő testĺilet a I95/20I1. GV.21.) száműhatározatátval fogadta el Budapest Józsefuáľosi Ön.
kormányzat 4 éves gazdasági programját. A program szerint az onkormĺányzat aHLorváÍh Mihály
teret megújítja,me|yhez szükséges források a2014. évi költségvetésben kerültek megá||apításľa. A
megújult, immáľ valóban Józsefuáros fótereként funkcionáló közteľület 2014. szeptember 18-án ke-
ľült átadásľa. A felújítás keretében a Horváth Mihály téľnek a Baross utcától délre eső része újult
meg (35238/5 tvsz), megujítva azűgĺnevezett,'I\dicimackó Parkot'' és köľnyezetét, valamint egy új
rendezvénýéľt kialakítva harang- és vízjátékkal.

A Horváth Mihály tér felújítása után a felmerĹilt azigény jttszóelemek telepítésére is a téren. A kerü-
|ethez a közelmúltban közérdekií felajánlás érkezett. A jelen eĺőteľjesztésben szereplő döntések tar-
ta|ma a közéľdekiĺ felajánlás elfogadása mellett, tulajdonosi hozzźjáruláts megadása a játszotér |étre-
hozźsźra a ,,Micimackó Paľk'' területén' a mellékelt míĺszaki tartalom szerint. A területen 6 darab
játszóeszköz (például hintą kombiná'|tmásző vár, többféle ľugósjáték) kivitelezése tervezett a jog-
szabźůyokbanmeghatározott,e(őírtesésifelületekbiztosításával.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A fenti felajánlás a 6/20|5 . (II.20.) önkoľmányzati ľendelet 21 . $-a a|ap1án a Képviselő-testiilet kizá-
rólagos hatasköľe, az ehhez kapcsolódó döntés megfozatalrźtra a Képviselő-testiilet jogosult.

A beteľjesztés indoka aLYC Gold Játékkaszinő Üzemeltető Kft. (székhely: 1051 Bp., Vígadó u. 2.)
által tett közérdekű felajĺánlás elfogadása és fulajdonosi hozzźýfualás megadása annak éľdekében,
llogy az onkoľmányzattulajdonźban á||ő Horváth Mihály téren, amellékelt műszaki tartalom szeľin-
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgrĺľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 2015, április 16. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a Hoľváth Mihály téren játszőtér kialakításara

A napiľendet gyazźLÍt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadáséůloz egyszerrĺ/ĺ{iulĺsÍteE
szav azaĹIobb ség szfü sé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi X
Em b eľi Eľőfo rľás Bĺzotts ág v é|emény ezi

A Viírosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|otegesz-
tés mestársva|ását.

ti jźúszőtér me gvalósu lhas son.



III. Döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célją hogy a Hoľváth Mihály tér déli részén ta|źůható,,Micimackó Parkban'', közérdekií
felajánlásbó| egy játszőtér kerüljön megvalósítiásra.

A döntésnek az onkormányzat szÁmára pénzijgyi hatiĺsa nincs, hiszen aberuhźnźlsi költség _ bruttó
7.0|9.295,-Ft_teljes egészétaLVCGoldJátékkaszinőÜzemeltetőKft.általtettközérdekiĺfelajrán-
lás fedezi. Hosszabb távon, a beraházás megvalósulása után, a jáúszőtér fenntartĺĺsi, karbantaľtási
díjai a Józsefu árosi Városüzemeltetési Szolgálat kĺlltségvetését terhelik.

fV. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Képvíselő-testĺilet döntése a Magyarországhe|yi önkormányzatairól szóló f0||. évi CLXxxx
töľvény 41.$ (3) bekezdésén és a 107. $-án, a 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 21. $-án ala-
pul.

Kéremaza|źbbihatźrozati javaslatelfogadását.

II.ł.ľÁnozn.TI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hogy

1. elfogadja a LVC Gold Játékkaszinő Üzemeltető Kft. (cégjegyzékszám:0I 09 192076, székhely:
1051 Budapest' Vigadó u.2.) á|tal tett bruttó 7.0I9.295,- Ft éľtékű közéľdekÍĺ felajánlást, a Hoľ-
váth Mihály téren játszőtér létesítése, kivitelezési munkák teljes köľÍĺ elvégzése tźrgyában (aha-
tétrozati javas|at 2. sz. mellék|ete szerinti tartalommal).

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

2. az 1. pont a|apján felkéri a Polgármestert, hogy a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat be-
vonásával egyiittmiĺködési megállapodást készítsen elő a LVC Gold Játékkaszinó Üzemeltető
Kft. és az onkoľmányzatközött, amely részletesen tarta|mazzaa feladatokat, a felelősségi körö-
ket.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 2015. április 16.

3. felkéri a Polgáľmesteľt, hory a2. pont szerinti egyiittmĺĺködési megállapodást elfogadás céljá-
ból terjessze aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elé.

Felelős: Polgáľmester
Hatráridő: 2015. április 16.

4. megadja tulajdonosi hozzźtjálru|ását, a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á||ő Horváth
Mihály tér déli részén (3523815 hĺsz) a mellékelt miĺszaki tartalom szerinti jźúszóeszköz<ik tele-
pítéséľe, a közéľdekű felajĺánlást tevő LVC Gold Játékkaszinó Üzemeltető Kft-nek.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 2015. ápľilis 16.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Jĺízsefváľosi Váľosüzemeltetési SzolgáIat

Budapest, 2015. ápľilis 8.

}.ł{,
dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ ru

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

(l!ulá.- 
.

dr. Balla Katálin
jegyzői kabinetvezető
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Bp. Vlll' kor., Hoĺváth Mihäly t,óĺ Micinackó játszótŕlr kaĺlíszo|i folúJitásála

Ker|észeti eĺökészit6 munkák

Virágágyak bonläĺŹ

í0 on vtg.ban

Sząéý bontása kĺeme|t vagy süĺ|yesztett

sf egéĺyek, íUtosorď |'etongeÍendáva| elszäl|itas nélkul

ĺneglévó szod buĺko|a| szegéýéllek Ôontása

leru ezett gunibuĺkolat nenlé n

Bontási munkák során kikeÍ|j|ő anyagok belsó

mozgatása gépi eÍöve| ĺ5 o/o.os |azulässaĺ számolva

Kikerütö anyąok e|szá||itása IeÍakóheIyíe

lerakiheĺyi i||etékkeI ogyütt

Keĺtészeti elökészítő ĺnunkák řĺsszesen:

EPÍtési munkák

TÜkör kiemelése buíkoĺatok' szegé|yek és a|apozásď

sfámáÍa géppe|' kiegészitô kózĺ munkáVa|, sik ĺelii|oten

|||..|V.o' talaj esetén

Ýumiburkdat számára 24 cm vtg.ban

Tükör készítés brĺrko|atok számára . a megÍe|e|ô |ejles.

viszonyok kiaĺakitásáva| géppe|, kiegésf itö kézi munkával

TÜköĺ tömöritése géppel' kiegészitó kézi munkával,

95 o/ľos třÍnörségĺ Íokig

KeÍti szegé|y fektetése áĺokásássa| betonba agyazva.

simító comenĺhabaÍGÝsaI hézagolva

í00x20x5 cĺn méĺetben szüĺke szlnben

hinta alalti buĺkola| kětoldali szegélyezésére

Gumiburlo|at épitése játszószerek eséscsi||apitäsára

Gumĺburkdat építése ägyazat nólkiiI

- 4 cfit vlg. 50 x 50 cm€s guÍnĺ|ap buÍto|at. zdd színben Íagasztva

Ágyazat épĺtése gumibuĺko|at ĺészére

ĺ0 on vtg. Cí0 beton a|ap

ĺ0 cm Vtg. 20/55 zúzot|kö a|ap

tömi'ritett alhlai

{hinta alatl)

Bontási rnunkák solän kikenj|ö anyagok be|sö

mozgatása gépi eíôve: 15 o/o{s |azulässal számo]va

KikerÍ'i|ó anyagok elsf ä||ĺtása ĺerakóhé|yre

lerakrhe|ý il|etékkel ąyütt

Építésl munkäk összesen:

1ĺ9 ľl2 a.d: 300 Fl

0'0 í|n a{d:

2ti'7 ÍÍł3 a{{:

24,7 mS a.d:

8,2 m3

8,2 m3 ard:

34 nrZ a+d:

34 n2 a+d:

34 Ífi? a+d:

9,4 m3 a+d:

9,4 m3 a+d:

285 ĺ:t

630 t:t

5 060 Fĺ

ĺ 450 Ft

i0 Ft

70 Fr

17 170 Ft

630 Ft

5 060 Fr

3s i00 Fr

ĺ i10 Ft

ĺ5 56ĺ ĺ:t

ĺ24 982 Ft

27 Ín a+d: 4 360 Ft

ĺ77 953 tt

177953 Ft +ÁFA

ĺ1 890 Ft

2 380 Ft

2 380 Ft

fi1 72AFr

583 780 Fr

5 922 Ft

47 564 Ft

i7í 636 Ft

77í 636 Ft +ÁFA
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Parkbútorok és játszószorek kihcłyczôse

JátsZósu ef kiheĺyefése

Gĺanullex PM 30 57Gi yĺir' e.sósí}|ä(,asság 90 cnl

Játszoszer kihe|yezése

Granuĺlex PC 10 510 häzikó esésnagasság í3 cnl

Jätszôsze|. kihe|yezése

Granuilex PM 30 337,l,nía, rsésn}agásság í26 cĺll

Játszlszer kłhe|yezése

GranuÍlex PC í0 ĺ ĺ5 /Vapocska ĺlgós

Jätsu ÔszeI kiheĺyeŽése

Gĺanutlex PC 10 125 Holdacska ĺugôs

Játszószeĺ kihelyezése

Kompan M 191 bt)lcsis spika (Ioĺgaiálék)

Tám|ás vagy támla né|kĺiIi pad kihelyefése

78/2003. (Xĺ. 27.) GKM Íendo|et szeľinti Íelü|üzsgá|at e| vlgzěse a telepítoĺt

eszközökĺe

Paĺkbútorok kihe|yezése és íe|új|tása öEszesen:

Kertégzeti munkák

Gĺidďásás növényÜ|tetéséhez, száfaz, íöldnedves la|aiban

|.|V. Íejtési osztä|yban

. csaiék számáĺa 40 x 40 x 40 crn méĺetben

í00o/am ta|ajcseĺe ültetĘôdĺökben

a kikeíu|ö fö|d elszä||ítása né|kÜ|

Talajjevítás múträgyával dúsĺtott tozeg

íe|haszná|ásáva| (0.012 Um2; 0'06 Um3)

ü|tetogödrokben

HumuszteÍĺtes 20 cÍÍl vast8gsagig gépi eÍővol,

kiegészitö kézi munká'/al

ĺ0 cín Vtg.ban

Đurva teteprendezés

Finom teĺeprenĺĺezés

teľvezett zöldÍelüĺet heĺyén

Fémszegé|y építése új cse4e. es éve|öíeli!|etek szegé|yezésére

Gyepszônyeg teÍités vizszintes teni|eten

5olo vágási vosztesąJge}

KonténeÍes cseÍje ii|tstése cseÍieÍoIlba

K 40i60 cm méĺteben

28.8 m2'3 db/m2 ä{l.

FényőkéÍeg teÍĺtése cseÍjéfo|tok a|att

3 crn vtg-ban

KikeÍü|ö anyagok dszál|itása Ienkohe|yĺe

lerakóhelyi iĺĺetékke| együtt

1 dl) aĺd:

1 db ard:

1 db and:

1 db a.d:

1 db ałd:

6 db ard:

5.5 Íĺ3

5,5 nr3 Ard:

0,5 nrS a{d:

f3 m3 a'd:

134 nr2

134 n\2

30,0 fm a.4:

'ĺ09 m2 s'd:

86 db a+d:

0,9 m3 a*dl

ĺ 035 1 10 Í'l

688 450 Fl

208 060 Fł

2í5 450 Ft

191 150 Ft

527 890 Ft

405 320 Ft

37 800 Fr

3 399 230 Fr

3 399 23g E1 +ÁFA

7 975 Fr

32 945 Fr

3 73?.Ft.

7i 870 Ft

5 360 Fr

5 360 Fr

236 400 Fr

300 840 Fr

87 720 Ft

19845 Fr

1 035 t10 t:r

688 4$0 ĺjt

29B 060 ĺ:l

2t5 450 Fl

19ĺ 150 Ft

527 8S0 rl

101 330 ĺ;l

6 300 F{

1 450 Fĺ

5 990 rl

12 ĄĄ0F|

5 990 Fr

7 880 Fr

276trl

ĺ 020 Ft

22050r1

ilt.

ĺv.

1.

0,3 l

B.

ard.

ard:

40 Ft

40 Fl

6-3 m3 a{dl 5 0ô0 Fl 3i 878 Fĺ
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Automa[a öntözöÍelldsf or áta|akitása
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šepegloto í0ndszerü

Keľtésreli munkák ôsszoson:

Kertészetĺ ełőkészí|ó ntunkák összesen:

Épitési munkák összesen:

Parkbútorok kihe|yezése és íe|úJÍtása ö6szesen:

Keřtészeti mun kák összescn:

ĺ34.0 n2 aĺ<t:

ĺft'ĺ) nlz ał<ĺ:

30.0 í|l2 ard:

ÖsszEsITÓ
Bp. vilI, kaÍ,, Horyáth Mihály té| Micimackó jálszötér keflószcti ĺelťlliläsára

ltio t:t

2 il40 ĺit

2 800 ĺj|

Noĺĺo

í77 953 Ft

771 636 Fr

3 399 230 Ft

ĺ 178 1B5 Ft

20 ĺ00 11

7ô,í 1ô0 r(

B4 000 ĺit

tv

.t1

í ĺ78 í85 Ít

+AFÄ

48 047 11

208 342 Fr

9ĺ7 7g2 Fl

318 í10 Fl

I r7618511

+ÁF^

Bĺuttl

226 000 Fr

97S 978 Ft

4317022Fr

ĺ 496 295 Fl

t.

ĺ|'

fl1.

tv.

Nettó összesen: 5 527 004 Fr

t 492 29ĺ Ft

Bruttó mindösszesen: 7 019 295 Ft

Budapest' 20í5' ápĺi|is 7.


