
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  K I V O N A T

Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november 25-én (péntek) 
8,30 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat III. emelet 300-as termében 
megtartott 3. rendkívüli üléséről

1770/2011. (XI. 25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 12 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Közbeszerzési ajánlattétel engedélyezése a Józsefvárosi Közterület-felügyelet számára 
az I. kerületi parkolás-üzemeltetési pályázathoz ZÁRT ÜLÉS

(HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 1. pontja: Közbeszerzési ajánlattétel engedélyezése a Józsefvárosi Közterület-
felügyelet számára az I. kerületi parkolás-üzemeltetési pályázathoz ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
(írásbeli előterjesztés)

1771/2011. (XI. 25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 12 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 19/2009. (V.06.) sz. önkormányzati rendelet 
45.§ (4) 4.  a),  valamint a  37/2003. (VII.07.)  ök.  sz.  rendelet  23.§ (6) és (7) bekezdésben 
biztosított átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy:

1. engedélyezi  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  költségvetési  szerv  számára,  hogy 
vállalkozási  tevékenység  keretén  belül  a  „Budapest  I.  kerület  Budavári  Önkormányzat 
parkolás-ellenőrzési  és  közterület-felügyeleti  rendszerének  és  kapcsolódó  berendezéseinek 
teljes  körű  működtetéséhez  szükséges  beszerzések  összesen  négy  önállóan  megajánlható 
részben”  a  Siemens  Zrt.  alvállalkozó  igénybevételével  a  közbeszerzési  eljáráson  az 
ajánlattétel benyújtását az 1., 2. és 4. rész vonatkozásában.

2. az ajánlattétel benyújtásához a költségvetési szerv részére átmenetileg pénzeszközt biztosít 
az alábbiak szerint:
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a./ nyertes ajánlat esetén az előterjesztés melléklete szerinti eszközök beszerzésére – az ajánlat 
1.  és  2.  részére  –  43.024.690  Ft  +  Áfa  összegben  az  önkormányzat  átmenetileg  szabad 
pénzeszköze terhére.

b./ nyertes ajánlat esetén felkéri a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 
Képviselő-testület  2011.  december  1-jei  ülésére  a  nyertes  ajánlatról,  annak  költségeiről, 
bevételeiről számoljon be, valamint a szükséges további döntésekre a javaslatot terjessze be. 

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet vezetője.
Határidő: az 1. pont esetében: 2011. november 25., a 2.a./ esetében a Siemens Zrt. felé történő 
fizetési határidőt megelőző 5 nap, 2.b./ esetében 2011. december 01.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet, 
Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2011. november 25.

Soós György s.k.
a bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Dr. Szabó Orsolya 
               aljegyző

A kivonatot készítette: 

Deákné Lőrincz Márta
Szervezési Csoport ügyintéző
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