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Satly Balazs
Tisztelettel koszontok mindenkit. Budapest Jozsefvaros Onkormanyzatanak Kepviselo- 
testuletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 2021. evi 6. rendes iileset megnyitom. 
Kerem, kapcsoljak be a szavazogepiiket a letszam megallapitasa erdekeben. Megallapitom, 
hogy jelen van 5 bizottsagi tag, hianyzik 4 bizottsagi tag, ebbbl Veres Gabor bejelentette 
tavohnaradasat, dr. Balisani Ciro kollegaval egyetemben, Stettner Istvan kepviseld ur pedig 
kesik. Dr. Juharos kollega holleterol nem tudunk. Megallapitom, hogy az ules hatarozatkepes. 
Nemeth Ders iigyrendben kert szot.

Nemeth Ders
Koszdnom. Azt szeretnem kerdezni, mi az oka, hogy zart kbrben targyaljuk az „Egeszseges 
Budapestert Program”-ot.

Satly Balazs
Koszdnom a kerdest. Jegyzd asszonnyal konzultaltunk a bizottsagi ules osszehivasat 
megelozoen, es attekintettuk azt a gyakorlatot, ahogy a kozbeszerzesekkel kapcsolatos 
eldterjesztesek zajlanak. Azt javasolta Jegyzd asszony, es en akceptaltam ezt a kereset, hogy 
azokban az esetekben, amikor valamilyen eljarasi cselekmenyt tesziink - mint peldaul most 
szerepel a napirenden olyan, hogy ajanlatokat ervenytelenne nyilvanitunk az arrol szolo 
vita esetleg municidt szolgaltathat egyes ajanlattevok vagy az eljarasban nem resztvevok 
szamara arra, hogy az Onkormanyzat erdekevel ellentetesen viselkedjenek, vagy adott esetben 
tovabbi otletet adjunk nekik jogorvoslati eljarasok inditasara. Ez viszont azt is jelentene, hogy 
a meghatarozott rendben ertesiilnek az ajanlattevok a Bizottsag illetve a kiird donteseirol, ez a 
jegyzbkonyv viszont hamarabb nyilvanossa valik, igy a rendelkezesre allo jogorvoslati 
idoablakok illetve egyeb lehetdsegek megnovekednenek. Ugyhogy ennek a kockazatnak a 
kizarasa erdekeben javasolja ezt a Hivatal, es en ezt a kerest tamogatom. Az „eredmeny 
megallapitasa” cimu napirendnel hajlamos vagyok elhinni, hogy erre nines szukseg. Hogyha 
ilyen iranyu ugyrendi javaslat erkezik, akkor azt en fogom tudni tamogatni. Nemeth Ders 
tovabbi ugyrendi kerdese kovetkezik.

Nemeth Ders
Koszdnom, ez teljesen erthetb. Tehat az elso napirendi pontot, ahol eredmenyt hirdetnenk, azt 
lehetne nyiltan targyalni. En azt javaslom, hogy azt nyiltan targyaljuk.

Satly Balazs
Rendben. Nemeth kepviseld ur mddosito javaslatardl szavazunk elsdkent, en tamogatom.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul a 
modositd javaslatot elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 76/2021. (X.04.) szamu hatarozata

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

modosito javaslatrol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja Nemeth Ders javaslatat arra 
vonatkozoan, hogy a Bizottsag a napirend 1. pontjat nyilt ules kereteben targyalja.
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Satly Balazs
Ezt kovetoen egyben szavazunk az igy mddositott napirendi javaslatrdl. Kerem, szavazzunk 
most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul a 
napirendet elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 77/2021. (X.04.) szamu hatarozata

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a napirendrol

A Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend ..

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irasbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan diagnosztikai 
orvostechnoldgiai eszkozok beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella-a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

2. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan 
Mutofelszerelesek beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos 
kozbenso dontes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan 
mutofelszerelesek beszerzese 6t reszben” targyu kozbeszerzesi eljarassal 
kapcsolatos kozbenso dontes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Borbas Gabrieli#-a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

4. Javaslat a mikroMobilitasi pontok kialakitasa es kerekpartamaszok beszerzese 
targyu szerzodes megkotesere
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje,

5. Javaslat a „Vallalkozasi szerzodes kereteben Jozsefvaros karacsonyi feldiszitese 
es diszkivilagitasa” targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljaras eredmenyenek megallapitasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella-a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

6. Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata 
Fenntarthato Energia- es Klima Akcioterv (SECAP) elkeszitese” targyu 
beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella-a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje
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1. Tajekoztato a beszamoloval lezart gazdasagi evek konyvelesi teteleinek 
javitasarol es a „Fiiggd tetelek rendezesenek penziigyi fedezete celtartalek” 
terhere tortend rendezeserdi
Eldterjesztd: Horich Szilvia - Gazdasagi vezetd

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

Satly Balazs
Kerdezem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy mely napirendi pontok kulbn targyalasat kerik. 
En hivatalbdl kerem az 1. szamu napirendi pontot a nev szerinti szavazas miatt, es kerem a 7. 
szamu napirendi pontot, Gazdasagi vezetd asszony tajekoztatojat. Nemeth Dersnek adorn meg 
a szot.

Nemeth Ders
Szeretnem a 2., 3., 4., 5. pontokat. Koszonom.

A napirend 1. 2. 3. 4. 5. es 7. pontjat kiilon targyalasra javasoltak.

Tematikai blokk szavazasa

Satly Balazs
Nem latok tovabbi hozzaszdlast. Egyedul a 6. napirendi pontot nem kertek ki, igy a 6.-r61 
ebben a pillanatban fogunk szavazni.

Megallapitom, hogy a Bizottsag a blokkban maradt 6. szamu napirendi pont hatarozati 
javaslatat 5 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul elfogadta.

Napirend 6. pontja: Javaslat „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros 
dnkormanyzata Fenntarthato Energia- es Klima Akcidterv (SECAP) elkeszitese” 
targyii beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 78/2021. (X.04.) szamu hatarozata

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

a „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Onkormanyzata Fenntarthato Energia- 
es Klima Akcioterv (SECAP) elkeszitese” targyii beszerzesi eljaras eredmenyenek 

megallapitasarol
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A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy:

1. a „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata Fenntarthato Energia- es 
Klima Akcioterv (SECAP) elkeszitese” targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd 
beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. megallapitja, hogy a „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata 
Fenntarthato Energia- es Klima Akcioterv (SECAP) elkeszitese” targyu kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban a hatarozat 1. pontjaban megjelolt beszerzesi 
eljaras nyertese ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intezet Modszertani Kozpont (1056 
Budapest, Szerb utca 17-19. Adoszama: 18076592-2-41)
Elfogadott ajanlati ar: 3.600.000 Ft + 27% AFA, azaz brutto 4.572.000 Ft.

3. felhatalmazza apolgarmestert ahatarozat 2. pontja szerinti szerzbdes megkotesere.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 3. pont eseteben 2021. oktober 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend 1. pontja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolodoan 
diagnosztikai orvostechnologiai eszkozdk beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetbje

Satly Balazs
Soron kovetkezik az 1. szamu napirendi pont targyalasa. A napirend vitajat megnyitom.
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Koszonom. Az a kerdesem, hogy foltartak-e annak az okait, hogy az ot reszbol mindegyikre 
csak egyetlen ajanlat erkezett, es eleg nagy a szdras a tervezett ertekhez kepest. Szerencsere 
lejjebb vannak, de van, ami a 60%-at sem eri el. Ennek az okait vizsgaltak-e, hogy egyreszt 
miert egyetlen ajanlat erkezett minden reszteruletre, masreszt a tervezetthez kepest miert 
vannak ekkora elteresek az ajanlati arban?

Satly Balazs
Koszonom szepen a kerdest, Kepviselb ur. Ugyosztalyvezetd asszonyt kerem meg 
valaszadasra.

Borbas Gabriella
En most atadnam a szot a JEK kepviselbjenek, aki biralobizottsagi tag, velem ellentetben.

Szam Laszlo
Tiszlelettel udvozlok mindenkit. A kerdes elsb felere valaszolva, nyilvan mi is foglalkoztunk 
ezzel a kerdessel, nem keveset. Ajanlattevokent nem vesziink reszt az eljarasban, igazabol 
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tippjeink vannak, hogy mi okozza azt, hogy ilyen keves szamu az ajanlat. En ezeket szivesen 
elmondom, de hangsulyoznam, hogy ezek velemenyek. Orvostechnoldgiai eszkozok 
beszerzese az elmult masfel evben Magyarorszagon is, meg a komyezo orszagokban is igen 
intenziv. Azt gondolom, hogy ezek a tetelek, amik szinte kizarolag mind egyedi - egyetlen 
tetelrol beszeliink, tehat az ultrahang, a csontsuruseg mero, a panoramarontgen, egyetlen 
fogaszati panoramarontgenrol beszelunk - ezek tetelszamukat es dsszegiiket tekintve 
valoszinuleg ahhoz, hogy nagy mamut-multicegek ajanlatot tegyenek, jelentkezzenek, 
mondjuk magyarorszagi forgalmazok, kevesek. Ok - hogy mondjam nem vettek a 
faradsagot valoszinuleg, hogy ajanlatot tegyenek. Kisebb beszallitdk eseteben pedig az 
okozhatja a problemat - es azoktdl kaptuk ezeket az informaciokat, akik vegul vagy indikativ 
ajanlatot tettek az eljaras legelejen, vagy egyaltalan az elokeszites stadiumaban barmilyen 
mddon targyaltunk veliik az okozza a gondot, vagy a kozbeszerzesi eljarasban a hataridok 
annyira kotottek, hogy nem tudjak vallalni azt, hogy a jelenlegi euroarfolyam es a jelenlegi 
szallitasi kondicidk mellett bizonyosan leszallitjak ezeket a teteleket. Tehat inkabb nem tettek 
ajanlatot. Szamos oka lehet ezen kivul, mi ezeket a valaszokat kaptuk. Van egyebkent olyan 
eljarasunk, ahol ketto meg negy ajanlattevo van, altalaban azok, ahol kisebb erteku, nagyobb 
tetelszamrdl van szo, ott tesznek ajanlatot, de onalloan egy fogaszati panoramarontgenre, ugy 
tunik, hogy egyetlen ceg tett ajanlatot erdemben. A kerdes masodik felere pedig en kicsi 
segitseget kerek, inert amiket en latok, ertekeket, ott nines ilyen aranytalansag. A legnagyobb 
ertekaranytalansag a rendelkezesre allo forras es a vegul legalacsonyabbnak itelt ajanlat 
kozott a „Radiol6giai berendezesek II.”-nel latom, ha jol latom. (kozbeszolas) Kardioldgia? 
Hat, nem tudom. Ott a rendelkezesre allo fedezet 9.300.000, az atlag indikativ ajanlatok 
szerinti osszeg 9.500.000, es a beerkezo ajanlat 7.700.000.

Satly Balazs
Koszonom szepen a valaszt. Amennyiben van tovabbi kerdes, akkor arra meg szivesen adunk 
teret. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Akkor lehet, hogy en rossz listat neztem. Emlitette, hogy tobb ajanlat jott be.

Szam Laszlo
A diagnosztikaban nem. Masik eljarasban, amirol kesobb fogunk beszelni.

Nemeth Ders
Ertem. Mert a bontasiban csak egy volt. Ha euroban keri be az ember az arat, akkor...? Jott 
visszajelzes?

Szam Laszlo
Neki forintarat is meg kell adnia, az ajanlatot forintban kell megadnia vegul. Van egy konkret 
eset is, amikor 6 eurot is es forintarat is irt, es volt egy szamitasi a hibaja, es azt kizartuk. Mi a 
forintarfolyamot vesszuk ajanlat! amak, neki forintban kell megmondania, hogy milyen 
osszegert teljesiti a szerzodest.

Satly Balazs
Van-e tovabbi hozzaszolas? Egry Attila, parancsoljon.

Egry Attila
Koszonom, Elnok ur. Csak egy nagyon pici rovid kiterd: orommel latom, hogy olyan 
ajanlatok erkeztek, amik befogadhatdak lesznek, es hogyha jdl ertelmeztem az eloterjesztest,
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akkor elfogadasra alkalmasak. Ezaltal a jarobeteg-szakellatonkhoz nagyon fontos es modem 
eszkozok erkeznek meg. Csak egy pillanatra emlekezzunk meg ennek a palyazatnak a 
forrasarol, ami a kozponti koltsegvetesbol erkezett, es nagy orommel fogjak majd ezt a penzt 
az eszkozokon keresztul a jozsefvarosiak felhasznalni. Koszonom.

SatlyBalazs
Koszonom szepen. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Egry ur nyoman szoget iitott a fejembe valami. Osszessegeben a netto osszeg - a brutto meg 
nagyobb ha nem tevedek, akkor igy 16 millioval olcsobb a bejott ajanlatok osszege, mint a 
rendelkezesre allo osszeg. Ezzel az osszeggel mi tortenik, tekintve, hogy az allam adta a 
penzt? 7 '

Szam Laszlo
Ha szabad egy icipicit korrigalnom, inert az az osszeg, amit most kozbeszerzesi fedezetkent 
ismeriink, az nem a tamogatasi szerzodesben rendelkezesre allo fedezet. Az egy kalkulalt 
osszeg, ami a kozbeszerzes soran fedezetosszegkent van megjelenitve, en inkabb azt 
mondanam, hogy becsiilt ertek a helyes elnevezese. A becsult ertek az eldzetesen bekert 
indikativ arajanlat atlaga. Nem ennyi a rendelkezesre allo fedezet a tamogatasi szerzodes 
szerint, az egy alacsonyabb osszeg, meghozza egesz pontosan 4 millio. forinttai alacsonyabb 
osszeg, hogyha ezeket a teteleket nezzuk. Tehat a valosagos tamogatasi szerzodes szerinti 
teljes forras osszege ennel az eljarasnal valojaban 188.877.000 Ft. A beerkezett 
legalacsonyabb ajanlatok 176 millio, tehat 12 millio Ft van az eddig legalacsonyabbnak latott 
es elfogadhatonak velt ajanlatok, illetoleg a valodi forras osszege kozott. Ezen kivul az 
eljarason kivul van meg masik negy, igen nagy erteku eljaras, koztuk az informatikai eljaras, 
ahol azt latjuk, hogy az eltelt masfel evben - ami az indikativ ajanlatunk bekeresenek az 
idopontja - az informatikai eszkozok olyan elkepeszto mertekben dragultak, hogy velhetden 
ott fogjuk felhasznalni ezeket az eszkozoket. Raadasul egyeb muszaki parameterek is 
valtoztak azota, es valoszinuleg a beszerzett eszkozok is mas kapacitasuak es mas 
tulajdonsaguak lesznek, mint amit eredetileg gondoltunk. Egyebkent a legnehezebb az az 
eljaras lesz. Tehat ezt a forrast mindenfelekeppen felhasznaljuk, mindenfelekeppen az eredeti 
tamogatasi szerzodesben foglalt eszkozok beszerzesere, csak mas resznel.

SatlyBalazs
Tovabbi hozzaszolast nem latok, ezert a vitat lezarom. Nev szerinti szavazassal dontiink az 
eredmeny megallapitasarol. Kerem, hogy e szerint szavazzunk.

Satly Balazs
Igen.
Stettner Istvan: tavol.

Egry Attila
Igen. .

Satly Balazs
Veres Gabor: tavol, dr. Juharos Robert: tavol.

Kiss Csilla Eszter 
igen. .

;; 7 \ ; 7 7 < ? ; : 77 7 / < V ' / ' 7 7 ■ v 7 \ 7 7 ; ; 7 7 7 ? / A ;



Pataki Gergely
Igen.

Nemeth Ders
Igen.

Satly Balazs
Dr. Balisani Ciro: tavol.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkiil 
hatarozati javaslatot elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 79/2021. (X.04.) szamu hatarozata

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Nev szerint tortent a szavazds)

Satly Balazs igen, Stettner Istvan tavol, Egry Attila igen, Veres Gabor tavol 
Dr. Juharos Robert tavol, Kiss Csilla Eszter igen, Pataki Gergely igen 

Nemeth Ders igen, Dr. Balisani Ciro tavol

az ^Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolodoan diagnosztikai orvostechnologiai 
eszkozok beszerzese” targyii kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy az „Egeszseges Budapestert 
Programhoz kapcsolodoan diagnosztikai orvostechnologiai eszkozok beszerzese” targyu a 
kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (Kbt.) Masodik resz, unios ertekhatart elero 
erteku 81. § (1) bekezdes szerinti nyilt eljaras, reszajanlattetel biztositasaval lefolytatott 
kozbeszerzesi eljarasban az eljarast lezard dontest az alabbiak szerint hozza meg:

1. az eljaras valamennyi reszben eredmenyes\

2. az ervenyes es nyertes ajdnlattevok'.

I. resz
ajanlattevo neve: GREEN SOUND PLUSZ Kft,

Szekhelye: 1035 Budapest, Berend Utca 6. 2.em. 9. 
adoszama: 13323387241

elfogadott ajanlat: netto 59 006 000forint',
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas 11.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Teljes test csontdenzitometer (DEXA) eseteben: Magyar nyelvu 
automatikus kezeloi szoftver meglete (igen/nem): Igen;
M/3. reszszempont: Direkt digitalis mammografias keszulek eseteben: DQE @ 
0.51p/mm min. 65 % DQE: 70;
M/4. reszszempont: Direkt digitalis mammografias keszulek eseteben: Anod 
hokapacitasa min. 160 kHU: 300;

az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legeldnyosebb ervenyes ajanlat.
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II. resz
ajanlattevo neve: Control-X Medical Kereskedelmi es Szolgdltato Kft

Szekhelye: 1141 Budapest, Ov utca 29
adoszama: 10804207242

elfogadott ajanlat: netto 42 430 000forint;
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas H.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Panorama rontgen kesziilek eseteben: Lezer nelkuli pozicionalas 
meglete (igen/nem): igen;
M/3. reszszempont: Panorama rontgen kesziilek eseteben: Szemtol szembe pozicionalas 
meglete (igen/nem): igen;
M/4. reszszempont: Panorama rontgen kesziilek eseteben: Kez felvetel meglete 
(igen/nem): igen;
M/5. reszszempont: Digitalis mellkas felveteli berendezes pixelmerete (max: 150pm 
min: 100pm): 140;

az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legeldnyosebb ervenyes ajanlat.

III. resz
ajanlattevo neve: MED-EN TRADE Orvosi Miiszer Kereskedelmi Kft.

Szekhelye: 2400 Dunaujvaros, Petofi Sandor utca 63.
adoszama: 24132880207

elfogadott ajanlat: netto 47 060 000forint;
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas II.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: 4D Nogydgyaszati ultrahang eseteben: A 4D felveteli ablak 
hataranak automatikus, folyamatos igazitasa a magzat testfeliiletehez egy 
gombnyomasra eld kepen meglete (igen/nem): Igen;
M/3. reszszempont: Radioldgiai ultrahang ShearWave eseteben: Fuzids kepalkotas 
osztott kepen CT vagy MR kepanyaggal, tetszes szerinti vizsgalati sik megjelenitesevel 
meglete (igen/nem): Igen
M/4. reszszempont: Ultrahang kesziilek ervizsgalatokra eseteben: A phased-array 
szektor vizsgaldfej latoszoge (min. 90 fok, max 120 fok): 120;

az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legeldnyosebb ervenyes ajanlat.

IV. resz
ajanlattevo neve: HUN-MED Kereskedelmi es Szolgdltato Kft

Szekhelye: 2045 Tbrokbalint To Park utca 3.
adoszama: 10711426213

elfogadott ajanlat: netto 20 500 000forint;
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas II.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Video-endoszkop rendszer es UH tisztito eseteben: Kozvetlen, 
processzorba integral! DICOM formatumu kep es adatkapcsolat meglete (igen/nem): 
Igen;
M/3. reszszempont: Video-endoszkop rendszer es UH tisztito eseteben: 
Rendeltetesszeriien mukodjon az Intezmenyben miikddd FUJIFILM 530-as sorozatu 
video-endoszkopokkal (igen/nem): Igen
M/4. reszszempont: Video-endoszkop rendszer es UH tisztito eseteben: Rendelkezik-e a 
gyarto altal kifejlesztett es prospektusaban kommunikalt kuldn az elvaltozas jobb
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detektalasat segito fenyformaval. (LCI, TXI ilietve BLI, RDI) (igen /nem): Igen;
az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legeldnydsebb ervenyes ajanlat.

V. resz
ajanlattevo neve: BTL Magyarorszag Kft

Szekhelye: 1151 Budapest Mogyordd utj a 42.
adoszama: 11678595242

elfogadott ajanlat: netto 7 700 000forint;
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas II.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Terheleses EKG rendszer eseteben: A vakuum elektroda rendszeren 
kifuvasi funkcio a nedvesseg es a szennyezodesek kiuritesere meglete (igen/nem): igen;
M/3. reszszempont: ABPM eseteben: Lista es az osszes inert erteket tartalmazo grafikon 
meglete (igen/nem): igen;
M/4. reszszempont: Holter eseteben: Poincare grafikon kiertekelesenek lehetosege 
(igen/nem): igen;

az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legeldnydsebb ervenyes ajanlat.

3. a hatarozat 2. pontja alapjan felkeri a polgarmestert az eredmeny kihirdetesere es a 
szerzodeskotesi moratoriumot kovetoen az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti 
adasveteli szerzodesek alairasara az egyes reszekben nyertesnek nyilvanitott 
ajanlattevokkel;

4. az eljaras V. „Kardioldgiai berendezesek" resze tekinteteben felhatalmazza a polgarmestert 
a felhivas II.2.4) pontjaban megjelblt + 2 db opcid ABPM kesziilek, valamint + 2 db opcid 
HOLTER kesziilek megrendelesere es az eloterjesztes 4. szamu melleklete szerinti 
megrendeles es adasveteli szerzodes megkotesere a 2. hatarozati pontban az V. reszben 
nyertesnek nyilvanitott ajanlattevovel.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdesekben rogzitett idon beliil, a 3. pont szerinti

szerzodes hatalyba lepesetol szamitott 60 napon beliil.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi 
es Palyazatkezelo Iroda

Satly Balazs
Zart iiles kovetkezik. Kerem szepen a jelenlevoket, akik nem jogosultak a zart ulesen reszt 
venni, hogy kb. 15 percre hagyjanak magunkra. Kdszondm szepen.
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ZART ULES

A Bizottsdg letszama - Stettner Istvan erkezesevel - 6 fore vdltozott.

Napirend 2. pontja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan 
Mutofelszerelesek beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso 
dontes meghozatalara ZART ULES
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tbrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 80/2021. (V.04.) sz. 

KPB hatdrozatot a zdrt iilesrol kesztilt jegyzb'kbnyv tartalmazza.

Napirend 3^ pontja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan 
mutofelszerelesek beszerzese ot reszben” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos 
kozbenso dontes meghozatalara ZART ULES
Eloterjesztd: Borbas Gabriella-a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 81/2021. (V.04.) sz. 

KPB hatdrozatot a zdrt ulesrb'l kesztilt jegyzb'kbnyv tartalmazza.

NYILTULES . ;

Napirend 4. pontja: Javaslat a mikroMobilitasi pontok kialakitasa es kerekpartamaszok 
beszerzese targyu szerzodes megkotesere
Elbterjesztb: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
Ujra nyilt iilesen vagyunk. Soron kovetkezik a 4. napirendi pont. Tisztelettel udvozlom Radai 
Daniel alpolgarmester urat. A vitat megnyitom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Ez nagyon udvozlendo eldterjesztes, hogy tobb kerekpartamasz letesul majd a keriiletben, 
ezzel eldsegftve a fenntarthato kozlekedesi mddok temyereset. Ket kerdesem van. Az egyik, 
hogy megvan-e mar hatarozva, hogy pontosan milyen tamaszok lesznek, vagy majd azt a JGK 
hatarozza meg? Illetve, hogy a 19 millid forint mi alapjan lett meghatarozva, miert erre kotjuk 
a szerzodest a JGK-val? Ez mi alapjan lett meghatarozva?

SatlyBalazs
Eldszbr Ugyvezetd asszony es utana Alpolgarmester ur kovetkezik.

Borbas Gabriella
Most olyan szerzodest kotunk, ami koltsegvetesileg ket tetelbol all. A koltsegvetes 
modositasaba betervezesre kerult a kerekpartarolok letesitese brutto 4 millio forinttai, majd 

11 ■



kesobb a mikroMobilitasi pontok kialakitasa - szinten brutto osszeget mondok - 15 millio 
forinttai. A ketto szakmai terulet szorosan osszefugg, ezert egy szerzodest kotunk ra, nem 
pedig kulon-kiilon. Es ezert szol ez a szerzodes 19 millio forintrol. Fei kellett tenni azt a 
kerdest magunknak, hogy vallalkozoval csinaltatjuk ezt meg, vagy a sajat cegunkkel. A Kbt. 
is lehetoseget ad un. „in-house” eljarasra, amikor ugy dont - jelen esetben az Onkormanyzat 
hogy a sajat cegevel csinaltatja. Itt azert sziiletett az a dontes, hogy a sajat cegunkkel 
csinaltatjuk, mert volt egy eldzetes piacfelmeres, hogy mennyibol jonne ki egesz pontosan, de 
majd Alpolgarmester ur kijavit, 350 darab kerekpartamasz - segedanyagokkal, kihelyezessel, 
beszerelessel - kivitelezese. Az eldzetes felmeres alapjan ugy tunt, hogy az ennel az osszegnel 
nagyjabol 50%-kal dragabb lenne. Ugyhogy most olyan szerzodest kotunk a JGK-val, amiben 
6 megkapja ezt a penzt, es sajat munkavallalokkal fogja kihelyezni a kerekpartamaszokat az 
eldterjesztesben szereplo helyekre. Ezt az eloterjesztest megalapozza az a Varosuzemeltetesi 
bizottsagi dontes, ami szeptember 8-an sziiletett, amikor a helyszineit jelolte ki a 
Varosuzemeltetesi Bizottsag ezeknek a mikroMobilitasi pontoknak. Reszletesebben pedig ugy 
nez ki - most brutto es kerekitett szamokat mondok hogy a 350 darab kerekpartamasz 
kihelyezese, segedanyag, tamasz megvasarlasa nagyjabol brutto 10 millid forint lesz. Kb. 
brutto 8 millio forint 89 darab mikroMobilitasi pontnak a forgalomtechnikai kivitelezese 
felfestessel, egyedi tablaval, logoval. Illetve nagyjabol brutto 1 millio forint a 
forgalomtechnikai terv elkeszitese. Ez azokra a helyekre kell, ahol uttesten vagy uttest mellett 
keriilnek kialakitasra a mikroMobilitasi pontok. Tehat igy jon ki a 19 millio Ft. Es az a dontes 
sziiletett, hogy ezt most in-house beszerzes kereteben, a sajat, 100%-os onkormanyzati 
tulajdonu ceggel kotjiik meg. Alpolgarmester ur meg kiegeszit.

Satly Balazs
A jegyzokonyv kedveert mondom, hogy Alpolgarmester ur Stettner Istvan mikrofonjaba 
beszel.

Radai Daniel
Koszontom a tisztelt Bizottsagot, reg nem jartam erre. A konkret kerdesre konkret valasz, 
hogy a nemzetkozi standardoknak megfeleld „u” alaku csokoriat kialakitasu 
kerekpartarolokrol van szo. Lehetseges, hogy lesz itt meg alvallalkozokrol szol, de 
mindenesetre utcahosszal ez volt a legversenykepesebb konstrukcid. Azert is tartott az 
eldkeszites ennyi ideig, hogy egy olyan csomag jdjjon ossze, ami korabban sok mas elembbl 
allt - akar csak kulon kerekpartarolo, aztan a mikroMobilitasi pontok kerdese most az 
egesz egy nagy csomagga gyurodott ossze. Szerintiink ez innentol a leghatekonyabb tortenet. 
Ezert egyebkent adott esetben hosszu honapokkal ezelott kulon fmanszirozasi keretek kozott 
szereplo tetelek egybeolvadhattak. Minden indikativ gondolat alapjan ez tunt a 
legmegfeleldbb konstrukcidnak.

Satly Balazs
Pataki Gergelynek adorn meg a szot.

Pataki Gergely
Arrol erdeklodnek, hogy sok helyen a kerekpartamaszok a jardara keriilnek, olyan helyen is, 
ahol vannak parkolok. Mi alapjan dolt el, hogy (a kerdes nem hatthato)...?

Radai Daniel
Koszonom ezt a progressziv kerdest. Valoszinuleg, hogyha forditva tortent volna, akkor az a 
kerdes is-felmerulne, hogy miert ennyi parkoldhely. Osztottunk-szoroztunk az egyes helyeket 
illetden, es szakmailag ezek a megoldasok tuntek a legjobbnak osszessegeben. Igazabol 
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gyakorlati pontonkent vegigmehetnenk, es meg tudnam magyarazni, vagy remelem, hogy 
meg tudnam magyarazni, igy most egy nagy tomegben kezelve gyakorlatilag csak atfogo 
valaszt tudok adni. Alapvetoen nem volt cel olyan helyeken, ahol szakmailag egyertelmuen 
leheto volt kvazi..., vagy forgalomtol elzart teruleten, vagy gyalogos teruleten a kialakitas. 
Mondok egy nagyon egyszeru peldat, a Tavaszmezd utcaban, ott a setalo teruleten, az Obudai 
Egyetem elott most is vannak tarolok, ezek bovulnek roller ponttal, mikroMobilitasi ponttal, 
tehat itt nem meruit fel ujabb tarolo kialakitasa. Eleg helyszinfuggo volt alapvetoen. Celkent - 
azt tudom mondani hogy az egyertelmu volt, hogy foloslegesen ne vegyiink el 
parkolohelyeket, lehetoleg ne a jardan..., egyebkent gyalogos, vagy olyan utcakban jardan 
nines is hely, nines is pont, ahol ez nem volt logikus vagy szakmailag indokolhatd. Tehat 
hogy a terek kozepen, valoban, ott nem parkolo. Kicsit most hosszu voltam, a vegen talan mar 
dnellentmondasos is, de a lenyeg az, hogy ahol nem muszaj, ott nines parkolohely. 
Megneztiik az egyes pontokat, mereteket, ahol segit, adott esetben sebesseget csillapitani, 
jobb belatasat egy csomopontnak, ott..., peldaul forgalomtol elzart teriiletek.

Satly Balazs
Koszonom szepen, Alpolgarmester ur. Nemeth Dersnek adorn meg a szdt.

Nemeth Ders
A mikroMobilitasi pont reszrol szeretnek kerdezni. Ez pontosan mi lesz? A tamaszokat ertem, 
350, tok jo, 10 millioert, szerintem az korrektnek mondhato, bar korabban mas dsszeg volt. 
De 8 millid mikroMobilitasi pontra, ez mi lesz? Fol lesz festve, hogy ide tedd a rolleredet? Es 
lesz egy olyan szabaly, hogy csak oda lehet rollert tenni? Mert most ugye barhova teheti az 
ember, nem? Vagy ezzel mi a koncepcio?

SatlyBalazs
Alpolgarmester ur az elnoki mikrofonba folytatja.

Radai Daniel
A kdltsegek egy jelentos resze egyebkent pont a parkoldhelyekhez kotheto, hiszen itt olyan 
forgalomtechnikai tervezesre es kialakitasara van szukseg, amire peldaul a jardan levo 
pontokon nem. Az elobb ezt nem mondtam, de ez is egyebkent egy ok, tehat sokkal dragabb 
parkolohelyeken kialakitani ezeket a pontokat. Ez ervenyes - mindegy, hogy mikorMobilitasi 
pontnak hivjuk oket vagy kerekpartaroldknak -, dnmagaban extra tablakra, olyan KRESZ 
tablakra, olyan forgalomterelesi tablakra van szukseg, amik tobb penzbe keriilnek. Ezeket 
terveztetni kell, a pontokat, illetve van nyilvanvaloan a kivitelezesnek koltsege. Tehat peldaul 
az a tobbletforras vagy a forgalomtechnikai es muszaki kialakitas ehhez kotheto. En azt 
szeretnem akkor most tisztazni, inert a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagon ez egy 
izgalmas tema lehet, hogy dnmagaban a rollertarolas kialakitasanak koltsege elenyeszo, ez 
egy szazezres tetel. Festett pontokrdl van szo, stenciles felfestesekrol, meg az egesz pontnak a 
negyzete. Nem ez viszi el a penzt. A penzt a forgalomtechnikai kialakitas viszi el alapvetoen, 
inert egyebkent meg a kerekpartarolok is viszonylag fix rataba keriilnek. Tehat dnmagaban a 
rollertarolas kialakitasa, az egy igazan alacsony koltsegvetesi tetel. A tortenet attol lesz 
izgalmas, hogy ezek kerekpartarolokkal bdviilnek, es a kerulet kerekparos lehetosegeit 
bovitjiik. Es ezzel bsszhangban egyebkent, amellett, hogy tisztazzuk azt a tenyt, hogy a 
mikroMobilitasi pontokon a rollertarolas koltsege elenyeszo, amellett pedig valoban - es most 
is zajlik a Hivatal kollegaival es az Onkormanyzat kollegaival az a tervezes, hogy milyen 
szabalyozasi modon, hogyan allapodjon meg a szolgaltatokkal -, aminek a kereteben majd 
egeszen jo kis veretes beveteleket tudnak termelni ezek a pontok. Az egy mas kerdes, hogy a 
fovarosi keretszabalyozassal kapcsolatban vannak meg szinergikus hianyok, tehat mi igazabol 
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varunk az d allasfoglalasukra is, de segitiink nekik gondolatokkal, hogy ez hamarabb 
megszulessen. Nyilvan idealisabb Budapest eleteben, hogyha a Fovaros kezdemenyezd erdvel 
lep fel a szabalyozast illetden, es nem minden keriilet valami teljesen eltero rendszerben 
mukodik. Viszont akarhogy is, nekunk hamarosan meglesznek a konstrukcioink. Egyebkent 
oszinten szdlva, szerettem volna, hogyha oktober kozepen a Bizottsag elfogadja ezeket az 
egyuttmukbdeseket. Ezt nem adtam meg teljesen fel, majd megnezzuk a Bizottsag iilesrendjet 
is. De mindenkeppen szeretnem, hogy oktober 1-tol eljenek ezek a megallapodasok es a dijak.

Satly Balazs
Normal hozzaszolasomban csak azt szerettem volna kerdezni, hogy azzal, hogy elfogadjuk ezt 
a szerzodest, enyhitjuk-e a jdzsefvarosi polgarok altal tapasztalt rollerkaoszt az utcakon.

Radai Daniel
Nem biztos, hogy megigerhetem, hogy masnaptol, de az biztos, hogy egy jelentos lepes 
tortenik ebbe az iranyba, ami nelkuldzhetetlen lepes.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Akkor nem ertem. Most errol nem szavazunk, hogy milyen szerzodes... Nines errol szo, hogy 
rollert hoi lehet tarolni, meg hoi nem a keriiletben. Most csak olyan helyek kialakitasardl 
szavazunk, amire majd tervezik, hogy lesz valami szabalyozas. De ez a szabalyozas meg 
nines meg, meg nines letargyalva a Fovarossal se. Ez ilyen eldre futunk, hogy meglegyen 
technikailag majd idoben, mikozben meg szabalyozas nines.

Radai Daniel
A keriilet barmikor megallapodhat a szolgaltatokkal barmirol. Ugy erdemes megallapodni, 
hogy vannak a pontok, a pontok eldkeszftese zajlik. Az, amirdl ez a megallapodas a JGK-val 
most szol - felszemmel kacsintok igazgatd-helyettes urra azert jo nehany honapot igenybe 
fog venni ez a tortenet. De ettol meg a szolgaltatokkal meg lehet allapodni, de jdval javitja a 
helyzetunket a szolgaltatokkal szemben is, hogy peldaul van az a lista, amit a 
Varosuzemeltetesi Bizottsagag elfogadott, az alapjan meg lehet allapodni, es azokon a 
helyeken lehet tbmbositve a rollereket tarolni, ahelyett, hogy barhol szanaszet lennenek. Ez az 
eldterjesztes most arrol szol, hogy a JGK-nak legyen lehetosege es penze ezeket a pontokat 
kialakitani. Ez a mikroMobilitasi pontok tortenet eleg sok, vagy negy-bt kulonbozd bizottsagi 
dontesen megy keresztul, amire az egesz konstrukeid letrejon.

Satly Balazs
Van-e tovabbi hozzaszolas? Ugy latom, hogy nines, a vitat lezarom. Szavazas kovetkezik a 
hatarozati javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat nelkiil, 1 tartozkodassal a 
hatarozati javaslatot elfogadta.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 82/2021. (X.04.) szamu hatarozata

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

a „mikroMobilitasi pontok kialakitasa es kerekpartamaszok beszerzese” targyu 
szerzodes megkoteserol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. altal benyujtott arajanlatot, es 
megrendeli a „mikroMobilitasi pontok kialakitasa es kerekpartamaszok beszerzese” 
targyu, a Kbt. hatalya ala nem tartozd beruhazas elvegzeset;

2 .) felkeri a polgarmestert az eloterjesztes mellekletekent csatolt vallalkozasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. oktober 15.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 5. pontia: Javaslat a „ValIalkozasi szerzodes kereteben Jdzsefvaros karacsonyi 
feldiszitese es diszkivilagitasa” targyu, kozbeszerzesi ert ekhat art el nem erd beszerzesi 
eljaras eredmenyenek megallapitasara
Elolerjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Satly Balazs
Soron kovetkezik az 5. napirendi javaslat. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
A kerdesem az lenne, hogy ez a palyazat kinn volt-e Jozsefvaros honlapjan, illetve mi az oka, 
hogy a tavalyihoz hasonloan egyetlen ajanlatunk erkezett, es a tavalyihoz hasonldan ez 
dragabb a korabbi evek ajanlatanal. Koszonom.

Satly Balazs
Koszonom a kerdest. Mielott Ugyosztalyvezetd asszony valaszol, en is elmondanam a sajat 
hozzaszolasomat, illetve kerdesemet. Amikor olvastam az eldterjesztest, akkor gyorsan 
eldkerestem a tavalyi eldterjesztest. Egyebkent vicces, majdnem napra pontosan egy ewel 
ezelott targyaltuk. Es ami szamomra meglepo volt, hogy pont ugyanazt az ot ajanlattevot 
sikeriilt meghivni, akiket tavaly. Tavaly is abbol az otbol egyetlenegy ajanlattevo adott 
ajanlatot. Most iden annyi a kiilonbseg, hogy az dragabban is csinalja. En nem nagyon vettem 
eszre az erdfeszitest, hogy itt valamifele versenyt provokaljunk az ajanlattevok kozott, de 
hogyha van arrol infonnacio a Hivatalban, hogy mennyire sziik vagy szabalyozott piac ez a 
diszkivilagitas, akkor azt keszseggel elhiszem, de ennek itt hangot szeretnek adni elsokent 
mindenkeppen. Ugyosztalyvezetd asszony, parancsoljon.
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Borbas Gabriella
Nem orulok neki, hogy itt ulok a vadlottak padjan, de jogos, hogy itt iilok a vadlottak padjan. 
Nemeth Ders kepviselo urral mar veszekedtilnk ezen az eloterjesztesen a hetvegen egy kort. 
Tulajdonkeppen teljesen igazuk van, hogy felteszik ezeket a kerdeseket, ugyhogy amire tudok, 
valaszolok, amire nem, arra meg nem. Egyreszt - bocsanat, hogy ilyen tavolrdl kezdem, majd 
a kerdesekre is sor kerul mindjart - augusztus 1-jen lettem iigyosztalyvezeto, es az augusztus 
1-jet koveto heten, az igazgatasi sziinet elott szembesultem azzal, hogy a karacsonyi 
diszkivilagitasra nines penz betervezve a koltsegvetesbe. En nem tudom, hogy ez hogy 
tortenhetett, de ez akkor volt, nines penz a koltsegvetesben. A kollegaim felhivtak a figyelmet 
arra, hogy ha oktober kozepeig nem kotjuk meg a szerzodest, akkor nem lesz karacsonyi 
diszkivilagitas, mert a muszaki elokesziteset mar november elejen el szoktak kezdeni, meg 
aztan november vegen, advent elso vasamapjan mar vilagitani keliene, ugyhogy nagyon 
igyekezziink ezzel. Jott az igazgatasi sziinet, menet kozben - ha ugy tetszik Gazdasagi 
vezetd asszonnyal megszereztiik ra a penzt az altalanos tartalekbol, es utana lebonyolitottuk a 
beszerzesi eljarast. Az, hogy ez nem volt betervezve a koltsegvetesbe, ez igy nem jo, ez az 
egyik oka lesz a problemaknak, ahova ki akarok lukadni. Lebonyolitottuk a beszerzesi eljarast. 
En sajnos nem tudtam, hogy tavaly is ugyanezt a hat ceget hivtuk meg, tehat en nem voltam 
ennyire alapos, es ezert elnezest kerek. Lehetett volna ezt a kort boviteni, es tiz ceget 
meghivni, biztosan lehetett volna. Annyit kideritettem a KATAZOL Kft.-rol, aki a mostani 
ervenyes ajanlatot ado ceg, hogy viszonylag sok helyen csinaljak ugyanezt a munkat, tobb 
keruletben is, szoval ok egy ilyen bevett karacsonyi diszkivilagitassal is foglalkozd ceg. 
Mindenkeppen tobb ceget kellett volna meghivni valoszinuleg, kellett volna itt meg extra 
piacfelmerest csinalni, erre sajnos nem kerult sor, aminek reszben a kapkodas az oka. Most ott 
vagyunk, hogy a KATAZOL egesz pontosan 582 ezer forinttai dragabb ajanlatot adott, mint 
tavaly. Ezt valamelyest tudom magyarazni azzal, hogy kicsivel tobb fenyfuzer potlast keriink, 
mint tavaly. Tavaly a Covid miatt a vilagitas ejfelig tartott, iden a normal kozvilagitassal 
egyiddben kezdodik, illetve most leginkabb zarul a vilagitas, magyarul igy hajnalig tart majd 
a vilagitas. Tobb fenyofat es tobb karacsonyi talpat rendeltiink meg, ezek szerepelnek az 
ajanlati felhivasban. Meg nyilvan van egy termeszetes inflacios aremelkedes is. Korulbelul 
ezen okok miatt van ez a nagyjabol fel millids emelkedes. De nagyon zavar az, hogy nem 
alakult itt ki valddi verseny, tehat nincsen tobb ajanlattevb. Amennyire utana tudtam jami, 
ennek leginkabb az az oka, hogy tul keson kezdjiik el. Egyszeruen nem szeptemberben 
keliene ezt a beszerzest bonyolitani, hanem akkor, amikor a karacsony meg nagyon tavolinak 
tunik, tehat tavasszal. Ugyhogy en azon leszek, hogy jovore a 2022-es koltsegvetesben mar az 
eredetiben soron legyen, a Gazdalkodasi Ugyosztaly soran, a karacsonyi diszkivilagitasra 
szant dsszeg, es ezt a beszerzesi eljarast prdbaljuk lebonyolftani nagyjabol junius 30-ig, 
nagyobb piacfelmeressel, tobb ceg meghivasaval, nem tiz napot adva az ajanlatteteli 
hatariddre, hanem egy honapot, es akkor lehetseges, hogy tobb ajanlattevonk is lesz. Ami 
azert is fordulhat eld, mert, ha jol ertem, akkor erre a cegeknek eld kell kesziilniuk, be kell 
szerezni az anyagokat, es ez most mar tulsagosan keson van. Errol tajekoztattak a kollegaim. 
Es ezert van az, hogy evek dta ugyanaz a ceg, aki itt helyismerettel rendelkezik, megvannak 
az anyagai, tudja, hogy Jozsefvarosban ezt mar evek 6ta elnyerte, es biztos, hogy Jozsefvaros 
ki fog ilyet imi. Ugyanaz a ceg van kvazi monopolhelyzetben. Ezt a monopolhelyzetet azzal 
lehet feloldani, hogyha egyreszt betervezzuk a koltsegvetesbe idoben, masreszt pedig ezt a 
beszerzest nem tiz nap alatt bonyolitjuk, hanem adunk ra ket-harom hdnapos atfutasi idot az 
evnek az elso feleben.

Satly Balazs
Nemeth Ders kbvetkezik.

16



Nemeth Ders
Koszonom a valaszt. Akkor, ha jol ertem, az energiadijat is ok alljak. Hogyha tovabb tart a 
vilagitas, akkor... Tehat ok szamolnak el majd az ELMU-vel az aramkoltseg tekinteteben? Ez 
benne van a 14-ben?

Borbas Gabriella
Igen. Nem mi fizetjuk a vilagitasdijat, hanem az benne van az d szerzodesiikben.

Satly Balazs
Kis torteneti attekintes: a 2021-es koltsegvetes - bizonyara tudjak - nemi csapasokat 
szenvedett a jarvany illetve bizonyos kormanyzati elvonasok miatt. Ezt halkan mondom, mert 
nem szeretnek most errol vitatkozni, de ez volt az oka annak, hogy azok a „nice to have” 
tetelek, mint - egyebkent idetartozik - a kituntetesek atadasara szervezett rendezvenyek es 
meg sok mas ilyen tetel, nem keriilt betervezesre, eppen azert, mert alappal tartott attol az 
Onkormanyzat, hogy a mukodokepessegenek fenntartasahoz akar ezekre a penzekre is 
sziikseg lehet. Ahogy tisztult a kep a koltsegvetesrol - az elmult iilesunkon kaptunk egy 
reszletes tajekoztatot - nyilt lehetoseg arra, hogy biztositsuk szokasainknak megfeleloen a 
karacsonyi diszkivilagitast. Tehat ez volt az oka annak, hogy erre az atcsoportositasra kellett, 
hogy sor keriiljon augusztusban. Koszonom szepen Ugyosztalyvezetd asszony valaszat, es 
abban meg szeretnem nyugtatni, hogy resziinkrol aztan semmi szemelyes nincsen ebben, 
kizarolag az eloterjesztessel vitatkozunk, hogyha vitatkozunk, es nyilvan meltanyolom azt, 
hogy nem volt itt tavaly, amikor errol beszelgettunk, a Hivatalnak mas resze mondjuk igen. 
Viszont, hogy konkludaljam azt a valaszt, amit kaptunk, tehat jol ertem-e, hogy azt 
valoszfnusiti itt a Bizottsag elott, hogy nines arra realis esely, hogy ha kiirunk meg egy tiz 
napos hataridovel egy rapid eljarast, akkor nines az az Isten, hogy egy ertelmes ajanlattevot 
teszunk, mert a cegeknek a felkeszulesi ideje mar regen elkezdodott ahhoz, hogy erdemi 
ajanlatot tudjanak tenni, es maximum valamilyen fal vagy buko ajanlatot vamank az 
eljarasban. Ezt jol ertem-e?

Borbas Gabriella
Igen.

SatlyBalazs
Koszonom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Volt meg egy kerdesem, hogy a honlapon miert nem szerepelt a kiiras. Mert tavaly legalabb 
szerepelt, bar akkor csak dt napjuk volt az ajanlattevoknek, most tiz, tehat van azert fejlodes is, 
de ezt viszont visszalepesnek tekintem a tavalyihoz kepest is. Hozzateszem, a masikat, a 
kovetkezot, amit ma megszavaztunk, azt sem lattam a honlapon. Tehat ez tovabbra is 
kerdesem. Illetve a masik hozzaszolasom az az, hogy julius 30-an kaptunk .utoljara egy 
beszamolot a folyamatban levo kozbeszerzesi es beszerzesi iigyekrol. Abban, emlekeim 
szerint, meg nem szerepelt. Most Gabriellatol valaszt kaptam, hogy miert nem. Viszont akkor 
en azt javasolnam, hogy ezt valamilyen rendszeresseggel kapjuk meg a bizottsagi ulesen, mert 
ez nekiink is segit, hogy az ilyen lyukakat, ha mar a Hivatal reszerol nines idoben lepes, 
legalabb nekiink legyen eselyiink, hogy ezt meglassuk, vagy szoljunk. Tehat nekem lenne egy 
ilyen javaslatom - most nem konkretan Elnok ur velemenyere vagyok kivancsi hogy ezeket 
a beszamolokat valamilyen rendszeresseggel kapjuk az iileseken.
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Satly Balazs
En messzemendkig tamogatom Nemeth Ders javaslatat. Szerintem havonta-kethavonta, abban 
a reszletezettsegben, ahogy ez augusztusban eloallt, hasznos lenne, hogyha ez tajekoztatokent 
bejonne a Bizottsagra. Egry Attila kovetkezik.

Egry Attila
Koszonom a szot, Elnok ur. Csak jegyzdkbnyv szamara szeretnem megjegyezni, hogy csak 
azert, inert ilyen vegteleniil szorakoztatoan es kedelyesen lett elmondva ez a tortenet, attol ez 
meg egy rem dilettans eljarasrendet es egy teljesen vallalhatatlan megoldast jelent. Es en nem 
gondolom, hogy ezzel feliil lehet keriilni ezen a kerdeskoron. En azt szeretnem, hogyha 
ezeknek a dolgoknak egy ido utan lenne kovetkezmenye itt az Onkormanyzatnal. Tehat azert 
csak, inert mosolyogva mondjak, hogy honapokig ez esziikbe se jutott, azert... Es akkor kinek 
kellett volna eszebe jutnia? A Bizottsagnak, vagy a Kepviseld-testuletnek, vagy a szomszed 
keriiletnek? Ezt ugy mondja, mint hogyha ezzel most ez a feleldsseg lerazhato lenne. Van egy 
hivatali szervezet, vannak feladatok, vannak mechanizmusok, ennek mukodni kene. En azt 
szeretnem kemi, hogy... Nem tudom, lehet, azt varja, hogy dfjazzuk az dszinteseget, de nem 
az ovodaban vagyunk, ahol megdicserjiik a gyereket, hogyha dszinten elmondta, hogy 
bsszetdrte a jatekot, hogy nincsen semmi baj, de milyen bszinte voltal es tartsd meg ezt a jo 
szokasodat. Itt azert egy komolyabb hozzaallast vamank.

Satly Balazs
Ugyosztalyvezetd asszony, ugy lattam, hogy szeretne valaszolni.

Borbas Gabriella
Igen. A mostani hatalyos beszerzesi szabalyzat alapjan harom arajanlatot eleg bekemi, tehat 
nem kell nyilvanosan kitenni, ennek ellenere igyeksziink a legtobb dolgot kitenni nyilvanosra, 
de ez egy teljesen szabalyos eljaras, hogy legalabb harom arajanlatot beker az Onkormanyzat. 
Es valoban, ez nem kerult ki a honlapra, hanem ettol a hat cegtol kertunk be ajanlatot. Olyan 
beszerzesi szabalyzatot keszitunk elo most az Onkormanyzat szamara - ezt azt hiszem, mar 
talan emlitettem a legutobbi iilesen ahol ez a harom arajanlatos eljaras megszunik, mindent 
nyilvanosan ki kell tenni a honlapra, es minel tobb feluletre. Es nagyon bizom abban, amit 
szinten a legutobbi ulesen emlitettem, hogy elkeszul egy, a Fovaros altal koordinalt, 
kifejezetten beszerzesi honlap, ahova az osszes kerulet felteheti a beszerzeseit, es akkor talan 
nem a jozsefvarosi palyazatok kbzott kell a beszerzesek utan kutakodni, hanem egyszeruen 
egy ajanlattetel-generalo kozponti honlap jon letre, es ebben latom leginkabb azt, hogy 
valoban ajanlattevdink is lesznek. Mert hogyha felfuttat a Fovaros egy olyan honlapot, ahova 
az osszes kerulet fblteheti a beszerzeseit, akkor talan a honlapon vald megjelentetes valoban 
ajanlatokat fog generalni. Ugyhogy ebben a fovarosi kooperacioban mindenkeppen szeretne a 
VIII. keruleti Onkormanyzat is reszt venni.

Satly Balazs
Alpolgarmester ur kert szot, megadom neki a szot.

Radai Daniel
Koszonom szepen. Bar kulonbsebben nem vitatva Egry kepviselb igazat, es tulajdonkeppen 
igazat adva neki, viszont szerettem volna ebben a terminalban felmenteni Ugyosztalyvezetd 
asszonyt, aki nem emlekszem, hogy pontosan mikor kezdett ebben a pozicioban, de 
valoszmuleg, en nem gondolom, hogy az 6 egyszemelyi felelossege lenne ez a tortenet. 
Minthogyha nemi ilyen felhang lett volna. Tehat ezt szerettem volna tisztazni, mindamellett 
egyebkent azt gondolom, hogy alapvetoen igaz, es egy szerencsetlen helyzet jott itt most 
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bsszessegeben ossze.

Satly Balazs
Van-e tovabbi hozzaszolas? Ugy latom, hogy nines, ezert a vitat lezarom. Szavazas 
kovetkezik a hatarozati javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, 0 nem es 1 tartozkodas mellett a hatarozati 
javaslatot elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 83/2021. (X.04.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

a „Vallalkozasi szerzodes kereteben Jdzsefvaros karacsonyi feldiszitese es 
diszkivilagitasa” targyu, kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras 

eredmenyenek megallapftasarbl

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

1. megallapitja, hogy a „Vallalkozasi szerzodes kereteben Jozsefvaros karacsonyi 
feldiszitese es diszkivilagitasa” targyu, kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi 
eljaras eredmenyes;

2. megallapitja, hogy a hatarozat 1. pontjaban megjelblt beszerzesi eljaras nyertese a 
KATAZOL Kereskedehni es Szolgaltato Kft. (szekhely: 7400 Kaposvar, Zarda u. 21., 
adoszam: 11465795-2-14, cegjegyzekszam: 14-09-314754);
Az elfogadott ajanlati ar: 14 447 800 Ft + 27% AFA, azaz brutto 18 348 706 Ft;

3. a hatarozat 2. pontja alapjan felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 4. melleklete szerinti 
vallalkozasi szerzodes alairasara.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: a 3. pont eseteben: 2021. oktober 20.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi iroda

Napirend 7. pontja: Tajekoztato a beszamoloval lezart gazdasagi evek kbnyvelesi 
teteleinek javitasarol es a „Fiiggb tetelek rendezesenek penziigyi fedezete celtartalek” 
terhere tbrteno rendezeserbl
Eloterjeszio: Horich Szilvia-Gazdasagi vezetd

Satly Balazs
Kovetkezik utolso napirendi pontunk. Gazdasagi vezeto asszonynak adorn meg a szot, hogy 
foglalja ossze rbviden a Bizottsag szamara a tajekoztatot.
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Horich Szilvia
Koszonom szepen. Tisztelt Elnok ur, tisztelt Bizottsag. Ez tulajdonkeppen egy tenyallas 
rogzitese es egy elorehaladasi jelentes, hogy hogyan allunk a fuggo teteleknek nevezett 
tetelekkel. Lathato az eldterjesztesben, hogy ezek nem csak a fliggo teteleket erintik. 
Tulajdonkeppen ennek a tortenete mar a 2019. evi beszamolora vezethetd vissza, ahol az 
akkori eldterjesztesben is rogzitesre kerult, illetve az akkori konyvvizsgald jelenteseben, hogy 
milyen eltereseket es hianyossagokat talalt. Akkor az Onkormanyzat beszamoldjara elutasitd 
velemenyt adott ki a konyvvizsgald, es a zarszamadasi eldterjesztest minositette csak 
rendeletalkotasra alkalmas eloterjesztesnek. Az idei beszamold es az idei koltsegvetesi 
rendelet elokeszitese soran kezdtuk keresni, hogy hoi vannak azok a javitasok, amikrol annak 
idejen az eloterjesztes szolt. Ezeknek a javftasoknak nem lattuk ugy a nyomat, ami tetelesen 
jegyzokonyvezesre kerult volna, hogy melyik tetelrol, milyen osszeg, miert, hova lett 
atkonyvelve. Talaltunk atvezeteseket, egyosszegu javitasokat, de sajnos semmifajta analitika 
ez moge nem kerult felvezetesre. Eppen ezert - ahogy le is irtuk az idei beszamoloban - nem 
tudott haromoszlopos merleg es eredmenykimutatas keszulni, hiszen nem voltak 
megalapozottak ezek a javitasok, tehat erre ezt a fajta technikat nem lehetett alkalmazni. 
Elkezdtuk feltami ezeket a problemakat, ami elso korben, azt mondom, hogy az un. fuggo 
tetelek a 36-os szamlacsoportokon volt a legfeltunobb. De aztan, ahogy haladtunk ezeknek a 
teteleknek a kitisztazasaval, gyakorlatilag az egyik hiba feltarasa huzott maga utan egy masik 
hibat. Ma mar azt latjuk, es tartalmazza az eloterjesztes is, hogy jelenleg ezek a hianyossagok 
gyakorlatilag valamennyi merlegsorunkat erinteni fogjak. Tehat ugy kell megcsinalnunk a 
kulonbozo javitasokat, amire nyilvanvaldan csak az osszes hiba teteles feltarasa utan kerulhet 
sor, hogy ez valdban az Onkormanyzat valamennyi merlegsorat erinti, tehat igy tud majd a 
2021. evi beszamoldhoz elkesziilni a haromoszlopos merleg es eredmenykimutatas. Azt is 
tartalmazza az anyag, hogy tobb esetben egeszen 2014. evre visszamenoleg kellett 
beazonositanunk helytelenul konyvelt teteleket, es valdban, ahogy a testiileti ulesen is 
elhangzott, ez az 1,4 milliardos allomany, egy valdban rendkiviili allomany. Ez a 
potencialisan felmerult osszes hibahatasra nyujthat fedezetet, amit mi nagyon remelunk 
termeszetesen, hogy arra nem lesz szukseg, hogy ezt valdban fel is hasznalhatjuk. Amirdl 
szeretnek meg beszelni, hogy az I. modositasban kerult be ez az 1,4 milliard forintos 
celtartalek. Amirdl mar tobbszor beszeltiink, hogy tulajdonkeppen ez egy olyan celtartalek, 
ami alapvetoen - ahogy elmondtam - egy potencialis javitasra nyujthat fedezetet, illetve egy 
technikai celtartalek, hiszen ezeknek a teteleknek a rendezese varhatoan mar sem beveteli 
oldalon, sem kiadasi oldalon nem okoz penzforgalmi hatast. Vannak ettol azert eltero esetek. 
Peldaul a mult heten volt nalam a Magyar Kezilabda Szovetseg gazdasagi vezetoje, pont ezen 
tetelek tisztazasa kapcsan kideriilt, hogy van fizetesi kotelezettsegunk meg a Kezilabda 
Szovetseg fele. Ez volt az, amikor az iskolaudvarokat, sportudvarokat, tomatermeket 
felujitottuk a Kezilabda Szovetseggel kotott egyuttmukodesi megallapodas kereteben, es pont 
peldaul ezen tetelek feltarasanal, es a veliik valo egyezteteskor kideriilt, hogy igen, itt van az 
Onkormanyzatnak meg tenyleges fizetesi kbtelezettsege. Most ezt azert mondtam, hogy lehet 
ennek ellenkezojere is pelda egyebkent. A tajekoztatd a III. reszeben leirtam, hogy mely 
szamlacsoportokat, tehat a nemzeti vagyonba tartozo befektetett eszkozoket, ertekpapirokat, 
koveteleseket, sajatos elszamolasokat, aktiv iddbeli elhatarolasokat, kotelezettsegeket, passziv 
idobeli elhatarolasokat erinthetik ezek a javitasok, amit most ugy latunk, hogy az osszes 
elteres feltarasa be tud fejezodni oktober kozepeig. Es szeretnenk, hogyha a III. modositasban 
mar meg tudna tortenni ennek a celtartaleknak a korrekcidja, es latnank azt, hogy legalabb 
nagysagrendileg ebbol a celtartalekbol valdban milyen osszegre lesz szukseg. Az anyag IV. 
reszeben felsoroltam egy-ket gyakrabban elofordulo konyvviteli elterest es hibat, amibol 
lathato, hogy - akar nagysagrendjeben, akar pedig az itt felsorolt tetelekben - ez egy nagyon 
komoly idoigenyes, es egy nagyon komoly tdbbletmunkat igenylo feladat. Egy-ket tetelt 
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szeretnek kiemelni, csak tenyieg azert, mert szeretnem, ha latna a Bizottsag, hogy 
nagysagrendileg e mogott hany tetel lehet, es milyen munkat jelent. Peldaul az 1-es 
szamlaosztalyban a „beruhazasok, felujitasok”-nal az analitika fokonyv egyezosege nem all 
fonn 90,2 millid Ft osszegben. Nem ez a nagy szam, hanem azok a tetelek, azok a beruhazasi- 
felujitasi ertekek, amit ehhez felul kell vizsgalni. Ami az analitikaban szerepel, az 
1.251.885.085 Ft, a fokonyvben pedig 1.342.091.824 Ft. Azt tudni kell, hogy itt 1 Ft elteres 
sem allhat fonn, forintra tortenik a beszamolas es a kbltsegvetes tervezese is, tehat itt forintra 
kell egyezni. Itt a 90,2 millio forint nagysagrendileg nem tunik tul nagynak, de ugy, hogy itt 1 
Ft elteres sem lehet, az az allomany nagyon nagy, amit tetelesen le kell ehhez egyeztetni. 
Komoly problemanak latjuk azt, hogy a koltsegvetesi szervek beszamoldinak 2014-ig 
visszamenbleg torteno attekintesenel mi azt latjuk, hogy a „nemzeti vagyon valtozasai" 
fokonyvre semmilyen konyveles nem tortent 2014. ota. Ez azert problema, mert itt, az 
Onkormanyzatnal az intezmenyi vagyon nyilvantartasa itt a mi konyveinkben tortenik. Eire 
vannak mas megoldasok. Van, ahol a keriileteknel az intezmenyek konyveiben van a vagyon, 
es ebben az esetben, ha egy intezmeny elvegez peldaul egy felujitast vagy egy beruhazast, 
akkor ezt teritesmentesen es befejezetlen beruhazaskent nyilvan az onkormanyzatnak adja at, 
tehat hiaba az intezmeny volt a szamla kifizetoje, es itt tortenik tulajdonkeppen az aktivalas, 
es az elkesziilt felujitas, beruhazas nyilvantartasba vetele. Egy helytelen gyakorlat alakult ki, 
nem a nemzeti vagyon valtozasaval szemben tortent a befejezetlen beruhazasok atadasa, 
hanem egyszeruen raforditaskent vezettek ki a befejezetlen beruhazasokat, aminek dupla 
negativ hatasa van, mert egyreszt a befejezetlen beruhazas eltuntetesevel kvazi egy 
vagyonvesztes is eldallt, masreszrol pedig a raforditaselszamolas eredmenyrontd hatasu, tehat 
itt onkormanyzati szinten egy eredmenycsokkento hatasa is volt ennek a konyvelesnek. A 
kovetelesek nyilvantartasainak feliilvizsgalatanal is vannak nagy tetelek. Itt, ami rendkivuli 
nagysagrend, az a parkolasi jogcimen kimutatott kovetelesallomany, ami egy kicsit 
hihetetleniil hangzik, hogy 1.006.145.532 Ft. Itt meg egy analitikus egyezdseg sem all fonn, 
hiszen a parkolasi koveteles raadasul az a tipusu koveteles, ami egy even belul elevul. Ezt 
mindenkeppen egyeztetni kell a JGK-val, ennek van egy reszletes, teteles feldolgozasa, ebben 
2010-es, 2011-es tetelek is szerepelnek. Amikrol en most beszelek, mind j egy zokonyvezesre 
keriiltek ezek az elteresek. Amit tudtunk, azt termeszetesen mi elektronikusan feldolgoztunk, 
tehat ezek kinyomtathatdk. De lesz itt majd olyan, amit mutatok, hogy mik ezek a szep regi 
konyvek, amik itt az asztalunkon vannak. A tarsashazak reszere nyujtott felhalmozasi celu 
tamogatasok eseteben is van egy 1,1 milliard forintos allomany, amit meg termeszetesen 
egyeztetniink kell, de maga ez az allomany is az, amire azt tudom mondani, hogy 
elkepzelhetetlennek gondolom, hogy ennyi kintlevosegunk lenne, ennyi olyan kovetelestink 
allna fonn, amit meg a tarsashazak nem fizettek vissza. En azt gondolom, hogy ez az 
allomany sem lett evek ota feliilvizsgalva es rendezve. A kovetkezo szamlacsoportnal, a 
sajatos elszamolasok nyilvantartasainak feliilvizsgalatanal egy tetelt szeretnek kiemelni, ez a

Jakas-, helyisegberleti kozteriilet-hasznalati dvadek analitikaja, ahol a fokonyvon egy 250 
millid forintos allomany kerult nyilvantartasra, amibol egeszen egyszeruen probaljuk 
megallapitani, hogy mi az, ami meg tenyieg valos es fennallo visszafizetesi kotelezettseg. 
Amit ehhez fel kell dolgozni, ez a nyolc kotet. 1985. ota tenyieg ilyen fuzetekbe sikeriilt 
vezetni az ovadekok nyilvantartasat. Sajnos ez sokszor fellabas. Ebbe itt akar nyugodtan 
helyben be lehet pillantani, az elektronikus nyilvantartasokba pedig az Ugyosztalyvezetd ur 
gepen. Itt sok esetben a befizetes rogzitve lett, viszont a masik oldala, a tenyleges 
visszafizetes nem. Tehat ezek azok a konyvek, amit fel kell dolgoznunk, es ilyen fajta 
analitikak azok, amik esetlegesen rendelkezesre allnak ahhoz, hogy ezeket a teteleket ki 
tudjuk tisztazni. Az aktiv iddbeli elhatarolasoknal leirtuk, hogy vannak ilyen tetelek, csak a 
pelda kedveert, hogy van, ami meg a 2020. evi nyitdallomanybdl szarmazik, ennek nem 
tortent meg a visszavezetese ev vegeig. Aki egy kis szamviteli tudassal rendelkezik, az tudja, 
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hogy az iddbeli elhatarolasok tipikusan azok a tetelek, amiket felul kell vizsgalni egyreszt 
folyamatosan evkozben, de ket alkalommal biztos: ev vegen meg ev elejen, hogy mi 
visszavezetese indokolt, es mi indokolt ebbol ismetelt elhatarolaskent felvenni. A 
kotelezettsegek nyilvantartasanal szinten leirtunk par jellemzd hibas konyvelest, hogy igy 
nevezzem. Ebbol is az elso tetel, ahol sok gondot okozott az ASP rendszerre torteno atteres, 
ami 2019. evben ugy tortent meg itt az Onkormanyzatnal, hogy sajnos az elozd allomany nem 
kerult megtisztitasra, tehat ugy kerult migralasra az ASP gazdalkodasi rendszerbe, hogy ezek 
a tetelek, amik akkor szerepeltek 2018. ev vegen, nem keriiltek felulvizsgalatra. Problemat 
okoz peldaul az is, hogy 2018. ev vegi kotelezettsegvallalasok egy osszegben rogzitesre 
keriiltek, es amikor pedig tenylegesen kiutaltuk a szamlakat, meg egyszer felkeriiltek a 
rendszerbe. Tehat itt peldaul eldfordul egy duplazodas. A passziv iddbeli elhatarolasoknal 
pedig ilyen tapasztalataink vannak, hogy olyan elhatarolasok is tortentek, amit az Ahsz. nem 
ir eld. Es az aktiv iddbeli elhatarolasokhoz kapcsolodoan tudnam mondani, hogy 
termeszetesen ezeknek is egyenkenti feliilvizsgalata szukseges ahhoz, hogy mi indokolt es mi 
nem, es mind mindenhez, ehhez is leltar szukseges. Itt a penziigyi tipusu leltarak nem igazan 
voltak vezetve, vagy osszevont osszegek jelentek meg mindenfajta teteles reszletezettseg, 
analitika nelkiil, vagy semmifajta analitika nem allt rendelkezesiinkre. Osszefoglaloan ennyit 
szeretnek bevezeteskeppen mondani, es hogyha a leirtakkal kapcsolatosan van kerdes, akkor 
azert ulnek itt a kollegak is, hogy segitsegukkel probalunk termeszetesen mindent 
megvalaszolni, amit tudunk, es konywizsgalo ur is. Tenyleg higgyek el, hogy azon vagyunk, 
hogy ezt az ev vegeig kitisztazzuk, le tudjuk zami, es mar a 2022. evet egy rendezett 
allomannyal tudjuk kezdeni, es utana folytatni.

Satly Balazs
Koszonom szepen, Gazdasagi vezeto asszony. En nem vagyok kifejezett szakertoje az 
allamhaztartasi szamvitelnek, azt viszont mindenkeppen szintetizaltam az elhangzottakbol, 
hogy itt a hozza nem ertessel vegyitett trehanysag es emberi hibaknak a sokszoros attetevel es 
sokszoros vegyitesevel allunk szemben, ami az elmult sok-sok evben jellemezte a 
Jozsefvarosi Onkormanyzat gazdalkodasat. Az, hogy ez kinek a felelossege, az is egy fontos 
kerdes, de most en nem ezt szeretnem taglalni, hanem kozvetlen kerdesem az lenne, hogy az 
kimutathatd-e ebbol a vizsgalatbdl hogy erte-e valamilyen kozvetlen kar az Onkormanyzatot 
abbol a gyakorlatbol, amit folytattunk. Lehet-e olyat mondani, hogy ez ennyibe es ennyibe 
kerult az adofizetoknek, es ez nem meruit volna fel, hogyha egyebkent rendesen vezetjuk a 
konyveinket? Kovetkezo kerdesem az, hogy ennek a vizsgalatnak vannak-e addicionalis 
koltsegei. Sziikseg van-e barmilyen kulso szakertelem bevonasara, vagy a Hivatal hazon belul 
kepes kezelni ezt a helyzetet? Es ami talan a legfontosabb kerdes - mert az egy dolog, hogy 
ezt most rendbe tessziik, es kitisztazzuk -, hogy milyen folyamati, szabalyozasi, informatikai 
valtozasok leptek azota eletbe, vagy tervez Gazdasagi vezeto asszony eletbe leptetni annak 
erdekeben, hogy meg egyszer ilyen gyakorlat ne tudjon kialakulni az Onkormanyzat 
gazdalkodasaban. Szerintem ez a legfontosabb, amire a jovoben koncentralnunk kell. Eleg 
nagy vagyont biztak rank a jozsefvarosiak, feleldsen kellene gazdalkodnunk, es ennek az 
alapja az, hogy tenyszeru es okszeru nyilvantartasaink vannak a vagyonunkrdl, valamint a 
penzforgalmunkrdl. Koszonom szepen. Mielott valaszol, Nemeth Dersnek adorn meg a szot, 
mert szerintem neki is lesznek jo kerdesei.

Nemeth Ders
Ez eleg nagy munkanak tunik, kdszbnjuk szepen. Lenne nehany kerdesem. A kezilabdas 
koltseg mennyi plusz teher, ami felmerult? A masik kerdesem: a 2x1 milliardos koveteles, 
ami most elobukkant, ha jol ertem, abbol egyreszt mennyi tunik behajthatonak, vagy ezt 
teljesen le kell imi? Hogyha le kell imi, ez erinti-e a koltsegvetest? A harmadik kerdesem: ha 
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jdl ertettem, 2019-es tetelek erintettsege is felmerult. A 2019-es zarszamadas egy 
konywizsgalo altal jovahagyott dokumentum. Folmeriil-e a konywizsgalo felelossege, aki 
ezt jovahagyta? A negyedik kerdesem: mikorra varhatd a 2021-es zarszamadas illetve a 2022- 
es koltsegvetes? Hogy tervezziink ezzel a folyamattal?

Satly Balazs
Gazdasagi vezeto asszony, parancsoljon.

Horich Szilvia
Leginkabb a sajat eroforrasainkra tamaszkodunk. Ahogy elmondtam, ez valdban nem kis 
tulmunkat igenyel. Egy kulsos szamviteli tanacsadoi segitsegunk van, o is itt ul: Kaszaine 
Czomba Erika, illetve konywizsgalo ur szemelyeben termeszetesen, akivel - ahogy leirtuk - 
egyeztetunk is folyamatosan. Gyakorlatilag egyeb kulso szakertot nem vesziink igenybe. 
Ennek megvan az oka is, hiszen en azt gondolom, hogy ez egy olyan sokretu es sokfele agazo 
folyamat, hogy ezt nagyon nehez lenne kivulrol javitani. Ezt itt belulrol es a belso 
kapacitasokkal oldjuk meg. Es igyekszunk minel hamarabb termeszetesen eredmenyeket 
fehnutatni. Azt, hogy milyen karok es milyen hatranyok szarmaznak ebbol, ezt csak akkor 
tudjuk majd megmondani, amikor mar tenylegesen megtortent a tetelek rendezese. Azt tudni 
kell - le is irtam az anyagban -, hogy bizonyos hibanknak tbbbszdrdzodik a hatasa. Tehat az 
adott hibahatas az nem egyszeres, hanem lehet ketszeres, haromszoros, erintheti akar az elozo 
evi maradvany osszeget is. De ezt most igy nem tudnam megmondani. Amikor majd lezarul 
tenylegesen a konyvelesben is a szamviteli rendezese ezeknek a teteleknek, akkor lehet ezt 
kimutatni. Informatikai es egyeb fejlesztes. Az ASP gazdalkodasi szakrendszerrel dolgozunk, 
ennek a Magyar Allamkincstar a fejlesztdje, ennek a moduljait is hasznaljuk, peldaul a 
targyieszkoz-nyilvantartasra. Itt nem informatikai fejlesztesre, inkabb munkafolyamat es 
munkakori feladatok atalakitasara es racionalizalasara volt szukseg, illetve a jogszabaly 
szerinti mukodesre. Azokat a jogszabaly altal eloirt analitikakat vezetni kell, ami a 
merlegsorok alatamasztasaul szolgal, es a gazdasagi esemenyeket ugy kell konyvelni, ahogy a 
38-as kormanyrendelet leirja kotelezoen. Ez nem egy valasztott kur, nagyon zart palyan lehet 
mozogni, ettol eltemi nem lehet. Ez inkabb szervezes-menedzsmenti kerdes, en azt gondolom. 
Nemeth Ders kerdeseire valaszolok. A Kezilabda Szovetsegnel ez egy 21 es valahany tized 
millio forintos kifizetesi kotelezettseget jelent. Nagyon driiltek neki, hogy jelentkeztiink, mert 
ez naluk evek ota hianyzott, evek dta problemat jelentett. Ugyhogy nagyon driiltek, hogy 
vegre tudtuk ezt rendezni. Van ez a 2x1,1 milliard: a tarsashazi kovetelesek illetve a parkolasi 
kovetelesek. Azt tudom mondani, hogy ennek a nagy resze valoszinusithetden leirasra kerul 
majd, behajthatatlan kovetelesse kell nyilvanitani es utana ezeket ki lehet vezetni a konyvbol. 
De ezt igy nem lehet megtenni. Ezeknek a teteleknek a beazonositasa sziikseges, oda kell imi, 
hogy milyen jogi cselekmenyek tortentek ennek a kovetelesnek a behajtasara, nem tortent 
semmi, ez elevult, stb. Ezeket nem lehet csak ugy annak minositeni, ezt tetelesen minositeni 
kell, es ennek megfeleloen az Ahsz. szerint lehet behajthatatlan kovetelesse nyilvanitani, es 
utana kivezetni a konyvekbol. Ez egy 24 ezer soros Excel-tabla jelenleg nagysagrendjeben. 
2019. evi teteleket is erint, igen, de a mar a 2019 evi beszamoloval lezartat csak folyo evi 
kbnyveles kereteben lehet javitani, tehat mi mar nem tudunk visszamenni lezart evekre. Azt 
tudjuk tenni, hogy az idei folyo evben javitjuk ezeket a teteleket. En most azt tudom mondani, 
hogy ezt a konywizsgalo akkor leirta, jelezte az akkori velemenyeben, tehat en azt gondolom, 
hogy nem mulasztott a konywizsgalo, inkabb az elozo evek voltak azok, amik..., nem tudom, 
hogy akkor hogy tortent, es mi tortent itt. En is azt gondolom inkabb, amit Elnbk ur mondott, 
hogy nem igazan azzal kellene foglalkozni, hogy mi volt, hanem hogy mi lesz. Ennek a 
rendezesere koncentralunk, hogy ezt rendbe tegyuk.
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Satly Balazs
Koszonom szepen a tajekoztatot es a valaszt. Egry Attilanak adorn meg a szot.

Egry Attila
Koszonom a szot, Elnok ur. Atolvasva a tajekoztatot, azt tudom mondani, hogy koszonjiik 
szepen, szakmai anyag erkezett, kicsit soknak tunik a bizonytalan visszamutogatas. En azt 
gondolom, hogy ennel azert eggyel precizebb anyagot is ossze lehet allitani. Es orommel 
hallottam, hogy ez a munka, oktober honapban lezarul, mert bizom benne, hogy utana egy 
ennel meg precizebb, es reszleteket, konkretumokat tartalmazd anyag kesziil el. Ez az anyag 
elegge altalanos tajekoztatasra sikerult. En azt gondolom, hogy a szakbizottsag fele ennel 
eggyel konkretabb es tobb reszletet tartalmazd anyagot is be lehetett volna mutatni. A 
konkretumokkal kapcsolatban en annyit szeretnek hozzatenni, az anyag nem tartahnazza, de a 
2019-es beszamoldban a 36-os „sajatos elszamolasok” egy 300 tizenvalahany millids tetelt 
tartalmazott, ami ugymond meg kdrdeses vagy elszamolast igenyld. Ahhoz kepest most ez az 
1,4 milliard nagy ugrasnak tekinthetd, es akkor itt mar csak a 2020. ev teljesitmenyerol 
beszelunk, illetve a 2021. ev teljesitmenyerol beszeliink. Mas szempontbdl pedig az anyag 
nem emeli ki, de most Gazdasagi vezetb asszony azert egy felmondatban kiemelte, hogy 
bizony nagyon sok olyan szamlaosztaly keriilt meghatarozasra, amelynek a kitisztazasanak 
nem lesz, csak eredmeny hatasa, csak technikai hatasa lesz, es penzugyi, fizetesi 
kovetkezmenye nincsen. Ami termeszetesen bromteli, hiszen azt jelenti, hogy egeszen 
biztosan nem fog fizetesi kotelezettseget teremteni az Onkormanyzat szamara. En azt 
gondolom, hogy itt is foleg a 36-os szamlacsoporttal kell foglalkozni, a tobbi merlegtetelek es 
az eredmenyben fognak lecsapodni, legalabbis bizzunk benne, hogy ez lesz aztan a vegsd 
kicsengese is a vizsgalatuknak a lezarasanak. Mar csak azert is lenne kifejezetten fontos, hogy 
ez a lezaras minel hamarabb megtortenjen, mert hiszen jelen pillanatban most a koltsegvetest 
egy 1,4 milliardos latens kiadasi sorral terheltiik meg ezen a jogcimen, es ahogy a Testiileten 
is elhangzott, hogyha a mukodesi koltsegvetesiinknek a 10%-at gondoljuk egy ilyen 
bizonytalan tetelsomak, azert az bizony komoly kerdeseket tud felvetni, es megkerdojelezi a 
valodisagat, es az atlathatdsagat egy-egy ilyen beszamolonak, most a gazdasagi ertelemben 
vett atlathatosagot, valodisag elvet ertem alatta. Ugyhogy en nagyon bizom benne, hogy 
hamarosan latni fogjuk ezeket a teteleket, es akkor ez a tipusu zarlat meg tud szunni. Az, hogy 
ez a rendbetetel, az analitikus nyilvantartasok es a fokonyv es a beszamolok kozott 
rendbetetelre kerul, ez (idvozlendo. Azt gondolom, hogy egyebkent ez a napi feladatok kozott 
kell, hogy szerepeljen a penzugyi, szamviteli teriiletnek, es ezt folyamatosan el kell vegezniiik. 
Valahogy furcsa modon itt most beallt egy ilyen tipusu problema. En azt gondolom, hogy 
valahol a problemak okat ott kell keresni, ami az asztalon latszodik, hogy vannak ezek a 
nagyon regi tipusu, papiralapu nyilvantartasok. Es vagy ezek a papiralapu nyilvantartasok 
lehet, hogy nincsenek sorban berakva a szekrenybe, es most itt egy ilyen kommunikacios 
szakadek alakulhatott ki a korabbi gazdasagi szakemberek es a mostaniak kozott, es 
egyszenien nem tudjak ezeket az informacidkat osszegyujteni. En bizom benne, hogy ha az 
analitikat rendbe rakjuk, es lesz egy stabil analitikarol egy fdkonyvunk, es utana pedig egy 
beszamolonk, akkor ez a tipusu felelemerzet meg tud szunni itt a Kepviselo-testiiletben, es 
utana nyugodt szivvel tudjuk mar tenyleg a 2022-es ev tervezeset megkezdeni.

Satly Balazs
Egy mondatban hadd reagaljak. Azert ne kerjuk szamon Gazdasagi vezetd asszonyt, hogy 
nem a vegeredmenyt hozta ide, amikor egy statuszriportot kertiink tole. De folyamatban van 
ez a munka, es itt fogjuk latni a Bizottsaggal ennek az eredmenyet. Gazdasagi vezeto asszony 
kivan-e reagalni? Kdnyvvizsgalo ur, parancsoljon.
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Dr. Printz Janos
Tisztelt Bizottsag, tisztelt Elnok ur. Az Onkormanyzat konywizsgalatat jelenleg vegzb 
tarsasag kepviseleteben szeretnek nehany szot szolni az elhangzottakhoz, elsosorban 
termeszetesen konyvvizsgaldi megkozelitesben. Felvetodott az, hogy a kdnyvvizsgalat 
hogyan viszonyult ehhez a kerdeshez, mi az, amit feltart, es milyen modon itelheto meg a 
kdnyvvizsgalat tevekenysege, beleertve a velemenyalkotast is. Ahogy tudjuk, a problemak 
2019. evre vagy korabbi evekre is visszavezethetok. A 2019. evi koltsegvetesi beszamolot es 
a zarszamadast vizsgald korabbi konyvvizsgald tarsasag elutasito zaradekot, elutasito 
velemenyt adott. Ha a fogalmakat visszaforditjuk, akkor nem hagyta jova tulajdonkeppen az 
akkori statuszban a beszamolot es a beszamolo adataira tamaszkodo zarszamadast. A 2020. ev 
vizsgalata mar tarsasagunk feladata volt a megbizasunk alapjan. Termeszetesen ennek az elso 
mozzanata az volt, amikor a feladatra keszultunk, hogy attekintettuk a korabbi idoszakban 
szuletett dokumentumokat, es mindezeket merlegelve, illetve az ujabb informaciok alapjan mi 
korlatozott velemenyt fuztiink a beszamoldhoz. Megint leegyszerusitve, mi sem hitelesitd 
zaradekot vagy velemenyt fuztiink hozza, es leginkabb azert, mert ugy lattuk, hogy nem 
allapithato meg, hogy megtortent-e a korabbi problemak teljeskdru rendezese. Illetve lattuk, 
hogy nem fog megtortenni a zaras idoszakaban, hanem ennek folytatodnia kell, es ezt mi 
jelentbs kockazatnak mindsitettuk, amelyek mar a 2020-as nyitotetelekre is kihatottak. Ezert a 
korlatozott velemeny mellett, erre is hivatkozva, a zarszamadasban szereplo adatok alapjan, 
azok vizsgalataval osszefuggesben, a zarszamadasi rendelettervezetrbl kiilon kiadott 
jelentesunkben figyelemfelhivassal eltiink. Ugy fogalmaztunk, hogy az eves osszevont 
beszamoloval kapcsolatos minositett velemeny alapjan ugy gondoljuk, hogy a 2019. evre 
vonatkozd kdnyvvizsgalat soran feltart, es a 2020. evre is kihato elteresek es hibak teljeskdru 
rendezeserol, javitasardl megfelelb dokumentacio nem all rendelkezesre. Tehat egy korlatozas 
es egy figyelemfelhivas volt a mi eszkoztarunkbdl mozgositott lehetoseg, hiszen a 
konyvvizsgaldnak megvannak a sztenderdekben meghatarozott lehetbsegei illetve 
kovetelmenyei is a velemenyalkotassal kapcsolatban. Es hogy mindezt megfelelben 
alatamasszuk, ezert a fuggetlen konyvvizsgaldi jelentesukhoz fuzott kiegeszitesben, amely 
vonatkozott egyarant a konszolidalt beszamolo vizsgalatardl alkotott velemenyunkre is, es 
termeszetesen ezzel osszefuggesben a zarszamadasra is, tehat ebben a kiegeszitesben 
reszletesen kifejtettiik azt, hogy melyek azok a problemak, amelyekre mi leginkabb 
fdkuszaltunk, illetve amelyeket tovabbra is a megbizdnk figyelmebe ajanlunk. Nem kellett 
kiilon ajanlani, mert ez egyebkent kozismert volt, es akkor mar termeszetesen zajlottak azok 
az egyeb vizsgalatok is, vagy le is zajlottak, amelyek a tisztazast szolgaltak. A kiegeszitesunk 
13. es 14. oldalan szerepel az a reszletezes, amelynek a cime „A 2019. evi beszamoldhoz 
kapcsolodoan feltart hibak, elteresek az Onkormanyzat 2020. evi zarszamadasi 
rendelettervezeteben”. Itt foglaltuk ossze azokat a problemakat, amelyek szerintiink leginkabb 
a kockazatokat idezik eld, vagy kockazatokat hordoznak magukban, es amelyeket javitani kell. 
Jgy is zarjuk ezt a bekezdest, hogy „a feltart hibak teteles javitasanak alatamasztasa 2020-ban 
nem allt teljeskoruen rendelkezese, ezert egyertelmu rdgzitesiik es korrigalasuk 2021-re 
maradtT Tulajdonkeppen most ennek a targyalasa zajlik. Gazdasagi vezetb asszony egyreszt 
altalanos megkozelitesben, masreszt nehany kiemelt tema, problema erejeig az irasos anyagot 
megerdsitette, es reszletekkel is szolgalt. Ahogy szoba is keriilt, mi a konyvvizsgaldi 
megbizasunk kereteben kezdetektol fogva folyamatosan figyelemmel kiserjuk ezt a 
folyamatot, es ez szinte mindennapi feladatot jelent szamunkra is. Bizunk benne, hogy 
kdzremukddesiinkkel - ami a konyvvizsgaldi kompetencia kereteiben lehetseges, mindent 
megtesziink - sikeriil azt a celkitiizest elemi, amelyrol az iment szd esett, es az ev hatralevo 
idoszakaban, leginkabb itt oktdberrdl volt szd, olyan statusz, olyan kep tarul elenk, amelyben 
a korabbi hibak merteke, elozmenye, oka, termeszetrajza feltarasra kerul reszletes 
bemutatassal, es ez alapjan a hibajavitasra is sor kerulhet, es igy egy megalapozottabb 
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beszamolo alapjait teremthetjuk meg. Nagyon szepen koszonom.

Satly Balazs
Gazdasagi vezeto asszony, parancsoljon.

Horich Szilvia
Harom apro reakciom lenne a konkretsagra. En azt gondolom, mi nagyon konkretak voltunk. 
Ez egy osszefoglalo anyag volt. Ahogy mondtam be lehet tekinteni nalunk a teteles 
jegyzokonyvezesebe ezeknek az eltereseknek. Ha egy tobb ezer soros anyagot adtunk volna ki 
Excel-tablakkal es egyeb feljegyzesekkel a Bizottsagnak - lehetett volna ilyet is, de en ugy 
erzem, ennek nem ez volt a celja tehat mi tudunk ennel sokkal konkretabbak is lenni, de 
akkor egy hetig is itt ulhet a Bizottsag nyugodtan, amig ezeket vegigtargyalja. Ez az egyik 
dolog. A masik: en azt gondolom, hogy igen, az a penzugy szakmai es napi feladatai koze 
tartozik, hogy vezesse ezeket az analitikakat es a jogszabaly szerint dolgozzon, az viszont 
nem tartozik a napi feladatai koze, hogy tobb evre visszamendleges mulasztasokat 
kinyomozzon es javitson. Tehat nyugodtan lerogzithetjuk, hogy ez egy nagyon jelentos 
tobbletmunka. Es nem kommunikacios, hanem komoly szakmai hezag van kozottunk az elozo 
vezetessel, ami azt jelenti, hogy abban nem lehet kommunikacios hezag, ami nem volt. Tehat 
amit nem csinaltak itt az elozo vezetes alatt, ott nem lehet mit kommunikalni. Itt az a 
problema, hogy visszamendleg kell eloallitanunk, gyakorlatilag rekonstrualunk, hogy mi 
tortenhetett az adott konyvelesben, es ennek megfelelden kellene ezeket javitani. Tehat en ugy 
gondolom, hogy nemi bizonytalansag ezert belefer ebbe a dologba. Mindezzel nem kellett 
volna foglalkoznunk, hogyha az elozdekben valdban nem igy mukodik itt a penzugy.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Az eloremutato dolgokat emlitette; volt az a kerdesem, hogy a 2022-es koltsegvetes folyamata 
hogy fog kinezni iddben. Mikor varhatd itt a Bizottsag elott elbzetes anyag? Hogy tervezztink 
ezzel? Koszonom.

Horich Szilvia
(a hozzaszolds eleje nem hallhato)... targya ugyan a 2022. evi koltsegvetes a Bizottsagnak, de 
mi ugy terveziink, hogy ha lehet, akkor mar februar elejere legyen koltsegvetese az 
Onkormanyzatnak.

Nemeth Ders
Iden meg nem lesz?

Horich Szilvia
Iden meg nem lesz.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Ugy latom, hogy nines tovabbi hozzaszolas. Nagyon szepen koszonom 
Gazdasagi vezeto asszonynak es munkatarsainak a tajekoztato elkesziteset, es sok sikert es 
kitartast kivanok a munka befejezesehez. A koltsegvetes tervezesevel egyidejuleg 
meglehetosen intenziv idoszak erkezik az ev hatralevo reszeben. Nagyrabecsiilesemet 
szeretnem Onoknek kifejezni. Errol a tajekoztatdrol szavazni nem sziikseges.
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A Bizottsag a tajekoztatot hatarozathozatal nelkul tudomdsul vette.

Satly Balazs
Az ules vegere ertiink. Tagi kerdesek feltetelere van lehetoseg Jegyzo asszonyhoz, illetve a 
Bizottsag elnokehez. Kivan-e ezzel valaki elni? Ugy latom, hogy nem. Koszonom szepen 
munkajukat. A Bizottsag uleset 17:02-kor bezarom. Viszontlatasra.

Satly Balazs
Koltsegvetesi es Penzugyi BiWtsag

elnbk

itettner Istvan
Penzugyi Bizottsag

alelnok
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Melleklet

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
2021.okt6ber4.

6. rendes files NYILT
(Szavazasi lista MVoksbol)

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 04. 15:26
Tlpusa: Nyilt
Hatarozat 76. Elfogadva
Egyszeru

Targya: modositd javaslat

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Egry Attila Igen
Kiss Csilla Eszter Igen
Nemeth Ders Igen ; ■ - ' ■ ' -
Pataki Gergely Igen . . ■ -
Satly Balazs Igen ' ' : ' ' ■ .
dr. Baiisani Ciro Tavol
Dr. Juharos Robert Tavol
Stettner Istvan Tavol 0
Veres Gabor Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 04.15:26
Tipusa: Nytlt
Hatarozat 77. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Egry Attila Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
Veres Gabor Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 04. 15:27
Tipusa: Nyi'lt
Hatarozat 78. Elfogadva

/ Egyszeru

Targya: tematikai blokk (Atruhazott hataskorben meqhozhato dontesekj

Napirend 6. pontja: Javaslat ..Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros 
Onkormanyzata Fenntarthato Energia- es Klima Akcioterv (SECAP) elkeszitese” 
targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes meghozatalara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Egry Attila Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen ; -
Pataki Gergely Igen : -
Satly Balazs Igen ■
dr. Balisani Ciro Tavol ' ' ' ■ ■.
Dr. Juharos Robert Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
Veres Gabor Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 04. 15:37
Tipusa: Nevszerinti
Hatarozat 79. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 1. ponja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz 
kapcsolodoan diagnosztikai orvostechnologiai eszkozok beszerzese” targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 04. 16:08
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 82. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 4. pontja: Javaslat a mikroMobilitasi pontok kialakitasa es 
kerekpartamaszok beszerzese targyu szerzodes megkotesere

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen ■
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
Egry Attila Tart.
dr. Balisani Ciro Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol
Veres Gabor Tavol • ■ ' ' ' -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 04.16:23
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 83. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 5. pontja: Javaslat a „Vallalkozasi szerzodes kereteben 
Jozsefvaros karacsonyi feldiszitese es diszkivilagitasa” targyu, kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
Egry Attila Tart. -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
Veres Gabor Tavol -
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