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a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus 21-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a Fecsegő-tipegők Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje előirányzatá-
nak kiegészítésére 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Hencz Adrienn 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: előirányzat átcsoportosítás 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Önkormányzat  2019.  évben is kiemelt hangsúlyt fektet az intézményi épületek felújítására. 

A  Képviselő-testület  2019.  évi költségvetésében fedezetet biztosított a Fecsegő-tipegők Böl-
csőde homlokzati nyílászáró cseréjére bruttó  6.000.000,- Ft  összegben, az előirányzat a József-
városi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban JEB) költségvetésében szerepel.  A  JEB megbízási 
szerződést kötött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel (a továbbiakban JGK Zrt.) a 
feladat teljes körű ellátására. 
A  JGK Zrt. indikatív ajánlatot kért a beszerzési eljárás lefolytatását megelőzően, melynek kap-
csán felmerült további bruttó  9.869.000 Ft  összegű fedezetigény.  A  polgármester a költségveté-
si rendeletben szabályozott hatáskörével élve az előirányzat átcsoportosítást jóváhagyta a fen-
tebb megjelölt összegben (előterjesztés melléklete). Az indikatív ajánlatot adó gazdasági társa-
ság azonban a későbbiekben jelezte, hogy nem tudja vállalni a munkát, emiatt a beszerzési eljá-
rásban nem is kíván részt venni. Ezek után a JGK Zrt. újabb indikatív ajánlatot kért, a beérke-
zett ajánlat alapján további  2.705.429,-Ft  fedezet biztosítása szükséges.  A  JGK Zrt. a feltételes 
beszerzési eljárást lefolytatta, a fedezet biztosítását követően a szerződés megköthető a nyertes 
ajánlattevővel, így a bölcsődében elvégzendő kivitelezési munka elkezdődhetne. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság rendelkezik hatáskörrel. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a bölcsődében elvégzendő munkálatok a lehető leghamarabb elkezdődhes-

 

senek. 
A  döntésnek pénzügyi hatása van, a fedezet a költségvetésben a  11107-02  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  döntés meghozatalára a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019. 
évi költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet  22.  §  (1)  bekezdés  j) 
pontja alapján a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 



Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a polgármesternek a Józsefvárosi Egyesí-
tett Bölcsődék költségvetésének emelését - Központi, irányítószervi támogatás/Fecsegő-tipegők 
Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje -  2.706,0  e Ft-tal a fejlesztési céltartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosz-
tály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a köz-

 

zététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  augusztus  21. 
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dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: DR.  HENCZ ADRIENN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGY 
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RIMÁN EDINA SOO YÖRGY 
JEGYZŐ, A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 



dr. Sára otond 
polgármestot--

 

dr.,11encz Adrienn 
I GazdálkodástillgyosZtály vezetője 
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BUDAPEST  FŰ  VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGARNLESTER 

Iktatószáni:  03/7-  cfrf  /2019. 

Ügyintéző:  Paris  Gyuláné 
Telefon:  459-2122 
Fax: 314-0605 
e-mail:  parisgy@jozsefvaros.hu 

Tárgy:  2019.  évi költségvetés módosítása átruházott hatáskörben 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésérő l szóló 
36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet  22.  §  (1)  bekezdés i) pontja alapján az alábbi kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyom: 

Az Önkormányzat kiadás  11107-02  cím — önként vállalt feladat — felhalmozási 
céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról  9.869,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11108-02 
cím — kötelező feladat — finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás 
folyósítása előirányzatára a Fecsegő Tipegő Bölcsőde homlokzati nyílászáró cseréje 
előirányzatának kiegészítéseként. 

Indoklás:  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. indikatív árajánlata alapján a felújítási 
munkálatok elvégzéséhez plusz fedezet szükséges. 

Budapest, 2019.  július  04. 

Az előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte: 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Pár is Gyuláné 
gazdasági vezető 

Danacla-R4ndiii.dina 
• . 

jegy  to 
Intézkedésre kapja: 

• 2  pld. Pénzügyi Ügyosztály 
• 1  pld. Városvezetési Ügyosztály vezetője 
• 1  pld. Gazdálkodási Ügyosztály 
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