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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2016. április 19-i ülésére 
 
 

Tárgy:  A VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú határozata 2. pontjának a módosítása 

 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 

 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 
 
 
 



 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság a 2016. április 15-i ülésén tárgyalta az Sz-137/2016. számú előterjesztést, mely előterjesztés alapján 
12.225 darab egynyári virágpalánta kiosztásáról döntöttek a 3205 költségvetési sor terhére. 

Az üléseket követően megállapításra került, hogy a kiosztandó virágpalánták összdarabszáma tévesen került 
megállapításra az előterjesztésben (ezáltal a határozatban) tekintettel arra, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében, a MÁV-Aszódi Lakótelepen 5800 darab virágpalánta került megjelölésre a 
lakosság/intézmények részéről összesen igényelt darabszámra, de 6.080 darab palántát igényeltek 
összesen. 

A virágpalánták darabszáma helyesen az alábbiak szerint alakul: 

MÁV-Aszódi Lakótelepen:  
- igényeltek összesen: 6080 darabot  
- egy olyan pályázó volt, aki nem jelölt meg darabszámot (Táblás köz 11/197. számú Társasház), 

részére 30 darab palántát hagytak jóvá 
-  a Vágóhíd utca 31-33. szám alatt található NOVUS Gimnázium pályázata (280 darab palánta) 

érvénytelen lett tekintettel arra, hogy határidőn túl nyújtotta be a pályázatát 
-  összesen 5830 darab virágpalánta igény érkezett a MÁV-Aszódi Lakótelepen 

József-Attila Lakótelepen: 
- igényeltek összesen: 6445 darabot  
- egy olyan pályázó volt, aki nem jelölt meg darabszámot (Hurok utca 3. számú Társasház) részére 30 
darab palántát hagytak jóvá  
- összesen 6475 darab igény érkezett a József-Attila Lakótelepen. 
 

Fentiek alapján helyesen összesen 12305 darab szükséges a József-Attila Lakótelepen és a MÁV-
Aszódi Lakótelepen, melynek beszerzési összege bruttó 1.068.076,-Ft, azonban az előterjesztés alapján a 
2. határozati javaslatban 12.225 darab került megjelölésre. 

Fentiekre tekintettel a VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú határozatának 2. pontjában megjelölt darabszámot 
módosítani szükséges. 

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságtól a 
VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú határozatának 2. pontjának a módosítását. 

Budapest, 2016. április 15. 

 

                                       dr. Bácskai János s.k. 
     polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú 
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon 12.305 db virágpalánta beszerzésére vonatkozóan a szerződés megkötéséről a nyertes 
ajánlattevővel a 3205 költségvetési sor terhére. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2016. április 20. 
 

 


