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Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné alpolgármester, dr. Kovács Gabriella aljeg,,ző, dr.
Balla Katalĺn a Jegłzői Kabinet vezetője, dľ. Vitályos Fanny a Polgármesteri Kabinet
vezetője, dr. Dabasi Anita onkormónyzati főtanácsadó, Páris Gyuláné a Pénzügłi
Ugyosztály vezetője, dľ. Hencz Adrienn a Gazdólkodósi ĺJg,,osztály vezetője, dr.
Kecskemétí Lász|ő a GazdáIkodási Üg,,osztály vezető-helyettese, dr. Galambos Eszteľ a
Jogi lroda vezetője, Bodnáľ Gabriella a Szervezési és Képviselői lroda vezetője, Kincses
Ibolya a Humánkapcsolati lrodą vezetője, Teszársz Károly tanácsadó, dľ. Juharos Róbert
tanácsadó, dľ. KőszegÍ János tanácsadó, Kovács ottő a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont
Zrt' vagłongazdálkodási igazgatója, Ács Péteľ a Józsefiárosi Gazdótkodási Kc;zponi Zrt.
vórosĺłzemeltetési igazgatója, Németh Zo|tán a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
szahnąi irányítója, Kertész Ildikó a Fővárosi Pedagógiai Szaĺrszolgálat .|III. ker.
Tagint é zmé ny éne k mb. i gaz gatój a (p ĺźIy áz ó)



Soós Gyiirgy
Köszonti a megjelenteket a Bizottság 6. rendkívüli tilésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 10

fővel határozatképes. Az alábbiak szerint ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a

napirendi javaslatot:

Napirend

1,. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előteľjesztés
(ír ásb eli el őterj e sztés)

1. Javaslat az MNPIII keľetén belül szomszédsági házfelngye|ői állás betöltésére

GóľrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő' Ács Péter - Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt. Váľosüzemeltetési
Igazgatóság, igazgató

2.Kôzbeszerzések
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat ,,Három óvoda felújítása Józsefuárosban vállalkozásí szerződés keretében''

tárgytlközbeszerzési eljáľás eľedményének megáll apítására@óľrÉzgEsÍTÉS)
Előteľjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdátkodási Ügyosztály ügyosztályvezető

3. Egyebek
(írásbeli eĺőterj esztés)

1. A Főváľosi Peđagógiai SzakszoIgá|at VIII. kęrületi Taginté,^:ny:-t?giĺtézmény
ígazgatői pźiy ázatźnak vélemény ezé s e ( S ÜRGo S S E G, P o TKEZB E S I TE S )

Előterj e sztő : Sántha P éterné - alp olgárme ster
2. Tulajdonosi ,hozzájáĺllás a Budapest VIII. keľületben tewezett útfelújítási munkákhoz

1sÜncŐs sÉc, póľxÉZBEsÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdáĺkodási Uglosztály ügyosztályvezető

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, O l.artőzkodással a napiľendet aBízottsźtg elfogadta.

8 48 t 2015. (vru. 1 9.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzůi gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alt.ř,bi napirendet fogadja el:

Napiľend

|. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztés
(írásbeli előterj esztés)



1. Javaslat az MNPIII keretén belül szomszédsági házfelügyelői állás betĺjltéséľe

1Yo-rĺ<ÉzsESÍTÉS)
Előterjesztő: Acs P,ćter - Józsefvárosi Gazdóĺkodási Központ Zrt. Váľosüzemeltetési
Igazgatósóg, igazgató

2.Közbcszcľzósck
(írásb eli eĺőterj e szté s)

1. Javaslat ,,Három óvoda felújítása Józsefuárosban vállalkozási szerzođés keretében''
tárgyilkozbeszerzési eljáľás eredményének megállapításfua1ľóľrÉzľpsÍľÉs)
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkoddsi Üg,,osztaly iiglosztályvezető

3. Egyebek
(írásbeli előterj esztés)

1. A Fővárosi Pedagógiai Szakszo|gáIat VIII. kerĹileti Tagintézménye tagintézmény
igazgatői p áIy taatának vél emén y ezé se ( S ÜRGo S S É c, p Ő rrÉZB E S Í TÉ S )
El őterj e s ztő : Sántha P éterné _ aĺpol gármester

2. Tulajdonosi ,hozzájźrulás a Budapest VIII. kerületben tervezett útfelújítási munkákhoz
(SURGOS SEG, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn _ Gazdóĺkodási Üglosztály ügłosztáĺyvezető

1. Zárt üIés keretében táľgyalandó előteľjesztés
(ír ós b eli előterj eszté s)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat az MNPIil keľetén belül szomszédsági házfe|iigy9lői állás
betöltésére ZART ULES
Előteľjesztő: Ács Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatósóg, igazgató

A napírend tdrgyaldsa zúrt iilés keretében ttirtént az Mön. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend túrgyalúsa soľán elhangzottakat és a meghozott 849/2015. (WII.19.) st WB

határozatot a zdrt iłlésrdl készíilt jegyzőkönyv tartalmazza

2.Kőzbeszerzések
(írásbeli előterj esztés)

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat ,,Három óvoda felújítása Józsefvárosban váIlalkozási
szerződés keretében,, tárgyŰlkłjzbeszerzési eljáľás eľedményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodósi Üglosztály üg,losztályvezető

Soĺós Gytiľgy
A napirendi pont tárgyalásátmegnyitja. Megadja aszotKomássy Akos képviselőnek.



Komássy Akos
Nem kozbeszęrzési szak1ogász, đe ez ľettentően szeľencsétlen helyzet, ha jól emlékszik, akkor
a múltkor hasonló helyzetben azt a|ka|mazták, nem tudja, hogy van-e rá forrás, és jogilag
Iehetséges-e, amikoľ volt közbeszerzésfü, ahol voltak jó és érvényes ajánlatok, csak a

legolcsóbb Ąánlat is fölĺjtte volt a rászźnt nettó ĺjsszegnek, akkor kiegészítették a forľást.

Soós Gytirgy
trz kipvisclő-tcsttilcti döntós. Bizottságon bcltil ncm tudnak semmilyen ĺitcsoportosításľa,
költségvetésbe tenni, ezt a döntéshozó átgondolja, hogy mi legyen. Megadja a szőt Boľsos
Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gáboľ
Ha eredménýelen lett, akkor mi lesz a folytatás? Illetve ha új közbeszerzés lesz, akkor van-e

terv a jövővel, hogy ezeket esetleg szétszedni, a különböző projektelemeket és külön
megpá|yáńatni kisebbekĺe, hogy kisebb cégek is eséllyel tudjanak indulni.

Soós Gyöľgy
Megadja aszőt dľ. Kovács Gabriella a\egyzőĺek.

Dľ. Kovács Gabriella
Az előzo vźiasń.kiegészíti,lényegesen nagy kiilönbség van a renđelkezésre á11ó fonás és az
ajanlatok köz<jtt. Erľe akérdésre váIaszo|va, hogy mi lesz a jovő? Megvizsgálják a lehetőségét
annak, hogy más páIyázatok keretében megvalósítsák a felújítást.

Soĺís Gyiiľgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a napirendi pont taľgyalását|ezźlrja. Szavazásta bocsátja a

hattr o zati j avas I atot :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Három óvoda felújítása Józsefi'aľosban
v á|IaIkozćĺsi szer ző dés keretéb en'' tár gyu ko zb eszer zés i elj áľásb an ú gy dönt, ho gy

I. a) a HUFER-BAU Kft. (1193 Budapest, Ktinyvkötő utca 22.) ajźn|attevő által benýjtott
ajánlat érvényes, vele szemben nem ál1 fenn kizarő ok és ajánlattevo alkalmas a szerzódés
teljesítésére. Az ajźnlattevó ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó
j o gszabáIyokban - különo sen a Kbt. -ben _ fo glaltaknak.

b) az LS GROUP HUNGARY Kft. (1165 Budapest, Hunyadvár utca 56. IIl3.) aján|attevő

által benýjtott ajtnlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźĺő ok és ajĺánlattevő

alkalmas a szerzőđés teljesítésére. Az aján|atÍevo ajźnIata megfelel az ajánlattéte|i
felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban - különösen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

c) a Fauna-Duó Kft. (1155 Buđapest, Rekettye u,49.) ajźn|attevo által benyrijtott ajánlat
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźtő ok és ajźnlattevő alkalmas a szerzodés
teljesítésére. Az ajźln|attevő a1ánlata megfelel az ajźnIattételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabźiyokban - különösen a Kbt. -ben - foglaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. aususztus 1 9.



2. a kozbeszerzési e|jźrts eľedménýelen' a KbÍ". 76. $ (1) bekezdés c) pontja a|apjźln, mivel
egyik ajáĺIaÍtevő sem tett a ľendelkezésére á||ő anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajanlatot.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. aususztus 1 9.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazafral a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

850/20 1 5. (\Ąil. 1 9.) sz. Váľos gazdálkodási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' l.nem, 0 tartózkodás szavazatta|,

oszi Eva nemýett részt a szavazásban)

A VárosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság a ',Három óvoda felújítása Józsefuárosban
váIla|koztlsí szerződés keretében'' tárgýkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

7. a) a HUFER-BAU Kft. (1193 Budapest, Kĺinyvkotő utca22.) ajánlattevő által benýjtott
ajánIat érvényes, vele szemben nem á1l fenn kíztlrő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére. Az ajźn|attevő ajźtnIata megfelel az ajánlaÍtételi felhívásban és a vonatkozó
jo gszab á|yokban _ ktilönö sen a Kbt. -ben _ fo glaltaknak.

b) az LS GROUP HLINGARY Kft. (1165 Budapest, Hunyadváĺ utca 56.IIl3.) ajtnLattevő
által benyújtott ajánlat éľvényes' vele szemben nem ál1 fenn kizáĺő ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajźn|altevo aján|ata megfelel az ajtn|attéte|i
felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _ különösen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

c) a Fauna-Duó Kft. (1155 Budapest, Rekettye u. 49.) ajźn|aűevő által benyújtott ajánlat
érvényes, velę szemben nem á1l fenn kízárő ok és ajanlattevő alkalmas a szęrzőđés
teljesítésére. Az ajźn|attevo aján|ata megfelel az ajtn|attételi felhívásban és a vonatkozó
j o gszabá|yokban - külĺjno sen a Kbt. -ben _ fo glaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|5. augusztus 19.

2. akozbeszerzésí eljáľás eredménýelen, a Kbt.76. $ (1) bekezdés c) pontja a|apjźn, mivel
egyik aján|attevo sem tett a renđelkezésére á||ő anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajźnlatot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. aususztus 19.

3. Egyebek
(ír ásb eli előterj e s zté s)



Soĺĺs Gyiirgy
Külön tárgyalźsĺajavaslat nincs, aBizottság a 3. blokk napirendi pontjainak egytittes vitájat
me gnyitj a, Iezárj a, szav azásr a b o c s átj a a hatćtr o zati j avaslatokat :

Napirend 3.l.. pontja: A Fővárosi Pedagógiai Szakszo|gá|at VIII. kerületi Tagintézménye
tagintézményigazgatőipáůyázatánakvéleményezése
Előterj e szt ő,. S ántha P ét erné _ aĺpol gármester

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĹilet

Józsefvaľosi onkormáĺyzat nevében anemzeti koznevelésről szóló 201|. évi CXC' torvény
83. $ (3) bekezdés e) valamint a (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményvezetői
véleményezés jogáva| élve támogatja a Főváľosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerĹileti
Tagintézménye tagintézmény igazgatói beosztásźtra 2015. június 15. napján kiírt pźiyázat
eľedményes elbírálását

Felelős: polgármester
Hataĺidő: f015. augusztus 19.

Napiľend 3.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIil. kerüIetben tervezett
útfelújítási munkákhoz
Előterjesztő: dľ. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály ügyosztáĺyvezető

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozztljźruIásźi. aĄa az
MNPIII projekt keretében tervezett, a jozsefvtrosi önkormźnyzati tulajdonú, Budapest VIII.
kerület Kisfuvaľos utca (hĺsz: 35077), a Homok utca (hĺsz: 35096) felújítáSi munkáinak
kivitelezés éhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźtjarulás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szĺikséges
egyéb szakható sági és ható sági engedély ek beszer zése a1ó1,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozíÍkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzźtjáru|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľtitet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésiigyi Iľodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat maradéktalanul be

kell tartani,
c. kdtelezi a kivitelezőt az énĺtett út- és jáľdaszakasz tewezett ľétegrendjének megfelelő

minőségben töľténő kivitelezésére' melyre akivitę|ező 5 év garancíátvźL||a|.

d. a zöldsávban a tęwezeÍt szintű és talajminőségű feltoltéseket, n<ivény pótlásokat el kell
végezni,

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közteľület tulajdonosát
íľásban értesíteni'

f. jelen tulajdonosi hozzájźru|as csak az engeďéIyezo szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtástsa|, a döntés ĺapjatől számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. aususztus 19.



Soĺís György
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazaĹtal a BizoÍtság az alábbi
hatźr o zatokat e lfo sadta :

Napirend 3.1. pontja: A Főváľosi Pedagĺigiai Szakszo|gä|at VIII. keľiileti Tagintézménye
tagintézményigazgatőipáiyázatánakvéleményezése
Előterj esztő : Sántha Płćterné _ alpolgármesteľ

851120|'5. (VIII.l9.) sz. Váľosgazďá|kodási és Pénzügyi Bizottságbatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(ľematikai blokkban történt a szavazás)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefuĺíľosi onkormányzat nevében anemzetĺ k<jznevelésľől szóló 201I. évi CXC. törvény
83. $ (3) bekezdés e) valamint a (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményvezetői
véleményezés jogával élve támogatja a Fővaľosi Pedagógiai Szakszo|gálat VIII. kerületi
Tagintézménye tagintézmény igazgaÍői beosztására 2015' június 15. napján kiírt páIyazat
eredményes elbírálását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. auguszľus 19.

Napiľend 3.2. pontja: Tulajdonosi hor.zájárulás a Budapest VIII. kerületben tervezett
útfelrĺj ítási munkákhoz
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztdly üglosztólyvezető

852 l 20 |'5. (\ĄII. 1 9.) sz. Váľos g azdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

(ľematikai blokkban toľtént a szavazás)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájá'nilását ađja az
MNPIII projekt keretében tetvezett, a jőzsefvárosi <jnkormźnyzati tulajdonú, Budapest VIII.
kerület Kisfuvaros utca (hĺsz: 35077), a Homok utca (hĺsz: 35096) felújítási munkáinak
kivitelezés éhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkęl :

g. jelen tulajdonosi hozzźljźruIás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sziikséges
egyéb szakható sági és ható sági engedély ek b eszerzése alól,

h. a beľuhĺízónak (építtetőnek) a koztftkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájaruIttst a vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keľtitet Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosĺály
Építésiigyi lrođájátőI előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani,

i. kĺjtelezi a kivite|ezőt az éńntett út- és járďaszakasz tervezett ľétegrendjének megfelelő
minőségben tĺjľténő kivitelezésére, melyre a kivitelező 5 év garanciátvá|Ia|.



j a zöldsávban a tervezett szintű és talajminőségű feltoltéseket, növény pótlásokat el kell
végezni,

k. az engedélyes koteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kozterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

l. jelen tulajdonosi hozzájźĺru|ás csak az engedéIyező szetvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, a döntés nap.|ától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľiđő: f015. augusztus 19.

Soĺís György
Az ülés végén lehetőség van képviselői felvilágosítás kérésekľe. Ezek hianyában a bizottsági
ülést 13 őta 06 perckoľ bezátja, megköszöní a részvételt. A Bizottság következő ülése
2015.08. 28-a, 800 óra.

K. m. f.

Bizottság alelnoke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzugyi
Bizottság 2015.július 13-ai ülésén elhangzottakat hi
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^nil,- }o'-.Đt V--e--L .+'-

Agócs Zsanett Rita
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézője

A ieeyzőkiinw mellékletei:

- jelenléti ív

- meghívó

- e|őteľjesztések


