
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga 

..... ....sz. napirend

ELOTERJESZTES

a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 2021. november 17-i 
ulesere

Targy: Selejtezett gepek ertekesitese megsemmisitesre, femhulladekkent torteno hasznosi 
tasra targyii eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes

Eldterjeszto: Kiss Imre, Jegyzoi Kabinet kabinetvezetd

Keszitette: dr. Orgovanyi Andras, Jegyzoi Kabinet Belsb Ellatasi Iroda irodavezetb

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.

A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges.

1. szamu melleklet: Arajanlatkeres
2. szamu melleklet: 1 darab arajanlat

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Jelen hasznalhatatlan allapotukban, tobb reszegysegben a JGK Zrt. telephelyein tarolt, Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd, leselejtezett gepek kerulnek meg- 
semmisites, ujrahasznositas cellal femhulladekkent ertekesitesre.

tetel elnevezes / tipus becsiilt
suly (kg)

fem tipusa taroldsi hely

1. Nyomdai vagogep SEY 132 + kes

3 000

ontottvas
1086 Budapest, Do- 

bozi utca 13.
2. Nyomdai vagogep PERFEKTA 132 ontottvas

3. Nyomdai vagogep Tok SEY 132 ontottvas

4. Perforalo bigelogep

1 000

ontottvas

1086 Budapest, Kara- 
csony Sandor utca 25.

5. Perforald tuskesor ontottvas

6. Drdtfuzdgep KAEI ontottvas

7. Sarokbecsipo gep ontottvas

8. Asztali furdgep ontottvas

9. Konyvpres MAXI ontottvas





A Selejtezesi Bizottsag a 2020. december 17-en kelt, 03-103-1/2020 szamu, Jegyzokonyv keszletek 
selejtezeserol, leertekeleserol elnevezesu dokumentumban a gepek tekinteteben „hulladekkent” valo 
ertekesitest javasol, „mivelazok mukodeskeptelenek, elavultak, haszndlatra teljesen alkalmatlanok. ”

A gepek (femhulladek) ertekesitese celjabol - elozetes piackutatas alapjan - 2021. oktober 18-an ar- 
ajanlatot kertunk be olyan budapesti atvevohellyel rendelkezo hulladekkezeld, feldolgozo vallalkoza- 
soktol, akik az atvetelen felul a femhulladek beszallitasat is vallalni tudjak.

Megjegyzest erdemlo koriilmeny, miszerint a megkeresett hulladekkezelo, atvevo szervezetek tajekoz- 
tatasa szerint az idegen hulladekszallitas specialis engedelyekhez es jarmuvekhez kotott, amelyekkel a 
tbbbsegiik nem rendelkezik, es csupan az ajanlattetelre felkert alabbi hulladek atvevok, hasznositok 
jeleztek, hogy esetlegesen a hulladek beszallitasara is ajanlatot tudnak tenni.

Fentiek okan az Arajanlatkeres az alabbi szervezetek reszere lett megkuldve:

1. Vaslo Gepjavito es Kereskedelmi Kft.

1106 Budapest, Keresztiiri lit 202-204. 
e-mail: info&,vaslokft.hu

2. Inter-Metal Recycling Kft.

1211 Budapest, Budafoki ut 5-7. 
e-mail: intermetal@intermetal. hu

3. MU-GU Kft.

1239 Budapest, Ocsai lit 4/A.
e-mail: office®,mgg-mugu. com

Az Arajanlatkeres a www.jozsefvaros.hu oldalon is kbzzetetelre keriilt.

Ajanlattevok ajanlatainak ismertetese:

Az Arajanlattetelre felkert szervezetek koziil ketto, az Inter-Metal Recycling Kft. (1211, Bu
dapest Budafoki lit 5-7.) es a MU-GU Kft. (1239 Budapest Ocsai lit 4/a) jelezte erdeklodeset 
felhivasunkra, azonban a tarolasi helyszm megtekinteset kovetoen a MU-GU Kft. kepviseldje 
arrol tajekoztatott bennunket, hogy specialis e celra alkalmas beszdllitoeszkoz hidnyaban a 
kerdeses tetelekre kizdrolag atveteli drat tudnak adni”. a gepek rakodasat szallitasat adott 
koriilmenyek kozott nem tudjak megoldani.

Mindezekre tekintettel a Mu-Gu Kft. nem tudott a kiirasban rogzitetteknek megfelelo feltete- 
lek szerinti ajanlatot tenni.

Az Inter-Metal Recycling Kft. (1211, Budapest Budafoki lit 5-7.) ajanlattevo ervenyes, a for
mal kovetelmenyeknek is megfelelo arajanlata az alabbi.

Ajanlat targya Netto ajanlati ar osszesen (Ft/kg)

1-9. tetelek atveteli ara: 50

1-9. tetelek szallitasi dija: 4

Osszesen (atveteli arbol levonva a szallitasi dij) 46

vaslokft.hu
http://www.jozsefvaros.hu




Az ajanlat targyat kepezi tovabba a kezi rakodas munkadija, ami 22 000 Ft + afa/nap/fd

A beerkezett arajanlatok ertekelese:

Ervenyes ajanlatot egyediil az Inter-Metal Recycling Kft. (1211, Budapest Budafoki ut 5-7.) tett 
a fentebb ismertetettek szerint.

IL A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyaban a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizott
sag dontese sziikseges.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd leselejtezett gepek legmagasabb aron 
hulladekkent torteno ertekesitese targyban az ertekesitesi eljaras lezarasa, az eredmeny megalla- 
pitasarol szolo dontes meghozatala, valamint a felhatalmazas megadasa azok femhulladekkent 
torteno ertekesitesere.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014 
(XL06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4.1.1. alpontja szerint a Tulajdonosi, Vagyon
gazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dont a Budapest Jozsefvarosi Onkormany
zat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo onkormanyzati ren- 
deleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya
korlasarol szolo 66/2012. (XI1.13.) onkormanyzati rendelet 17. § (1) aa) alpontja ertelmeben a 
Kepviselo-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaga a tulajdonosi joggyakorlo az 500 
millio Ft-ot meg nem halado erteku az Onkormanyzat torzsvagyonaba nem tartozo vagyon 
tulajdonjoganak atruhazasa eseten.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

A Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet- 
hasznositasi Bizottsaga ..../2021. (XI...17.) szamu hatarozata

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalko
dasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy:

1. a „Selejtezett gepek ertekesitese megsemmisitesre, femhulladekkent torteno hasznositas- 
ra” targyu eljaras eredmenyes.

2. A Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezo, 1-9 tetel alatt felsorolt, leselejtezett ge
pek femhulladekkent torteno ertekesitesere vonatkozo eljarasban elfogadja a femek el- 
szallitasara es atvetelere legmagasabb ajanlatot tevo Inter-Metal Recycling Kft. (1211, 
Budapest Budafoki ut 5-7.) arajanlatat, amely netto 46 Ft/kg, valamint a sziiksegszeru ke
zi rakodas munkadijat, amely 22 000 Ft + afa/nap/fo. Hl r
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3. A hatarozat 1-2. pontja alapjan felkeri ajegyzot a rakodas, a szallitas es az atvetel meg- 
rendelesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1-2. pontok eseteben azonnali

3. pont eseteben 2021. december 1.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda

Budapest, 2021. november 5.

Kiss Imre 
kabinetvezetd

Keszitette: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda

Leirta: dr. Orgovanyi Andras

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, ig azolas:
Jogi kontroll:^W^

Ellenorizte: p

DR. Silvia

ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

/ Veres Gabor

TULAJ^dNOSI, Vagyongazdalkodasi 

es Kozterulet-hasznositasi

Bizottsag elnoke





Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal

BUDAPEST FdVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

PIKO ANDRAS
POLGARMfSTfR

Iktatoszam: 33/39- ^3/2021 
Cgyintezo: dr. Sipos Tamas
Telefon: +36 1 459 2505
e-mail: sipostam@jozsefvaros.hu

Targy: gepek ertekesitese femhulladekkent

Arajanlatkeres
„Selejtezett gepek ertekesitese megsemmisitesre, femhulladekkent torteno 

hasznositasra”

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat reszerol Ajanlattevokent 
felkerem Ont, illetve gazdasagi tarsasagat „Selejtezett gepek ertekesitese 
megsemmisitesre, femhulladekkent torteno hasznositasra” targyban.

Kerem, hogy az arajanlatat az alabbiak szerint sziveskedjen elkesziteni.

Arajanlat targya: az ajanlat targyat kepezd 9 tetelt a Muszaki 
leirast tartalmazo 2. szamu melleklet 
tartalmazza

Az 1-9 tetelek egyiittes becsiilt sulya: 4 000 kg

Helyszini szetnelyes megtekintes: 2021. oktober 25. hetfo 11.00 drakor

1086 Budapest, Dobozi utca 13. 1-3 tetel 

illetve

2021. oktober 25. hetfo 11.30 drakor

1082 Budapest. Baross u. 63-67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-niail:pc4ganneste@p2sefvaros hu • wmvjozsdvarcohu

■■ ■ : ■ ■■ ■
:• IDOSBARM^lli

mailto:sipostam@jozsefvaros.hu


BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

PIKO ANDRAS
P O I G A R M € S i E R

1086 Budapest, Karacsony Sandor utca 29. 4-9 
tetel

Ajanlat benyujtdsdnak modja Elektronikusan a belsoellatas@iozsefvaros.hu e- 
mail cimre megkiildve.

Ajdnlatteteli hatdrido: 2021. oktober 28. csiitbrtok 10.00 ora

Ajanlat ertekelese: osszessegeben legkedvezobb ajanlat (az egyeb 
koltsegek figyelembevetelevel meghatarozott 
atveteli ar es szallitasi dij kulbnbozete)

Elszdllitds helye: Budapest VIII. kerulet, Dobozi u. 13. es
Budapest VIII. kerulet Karacsony Sandor u. 29.

Elszallitas ideje: az irasos megrendelest kovetd 14 napon beluli - 
egyeztetett - idopontban

Teljesites hatarideje: a szamla atvetelet kovetd 15 munkanapon belul

Ajanlatkero neve, time: Budapest Fovaros VIII. kerulet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat 

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Kepviseli: Piko Andras polgarmester

Kapcsolattarto: dr. Orgovanyi Andras

Jegyzoi Kabinet Belsb Ellatasi Iroda 

e-mail: belsoellatas@iozsefvaros.hu

A mind a 9 tetelre vonatkozd ajanlat magaban foglalja az bsszes felmerulo dijat es kbltseget. 
Az arajanlatot netto es brutto erteken az 1. szamu melleklet tablazataba kell megadni. Az 
ajanlati ar tartalmazza az atveteli arat es a szallitasi dijat az 1-9 tetelekre vonatkozoan 
valamint dsszesiteskent a ketto kiilonbozetet.
Az ajanlatkero a fent megadott idopontban telephelyen lehetove teszi az ajanlat targyanak 
megtekinteset es az elszallitas lehetosegenek felmereset.

1 -na'I hu

IDOSBARAT 
ONKORMANYZAT .

mailto:belsoellatas@iozsefvaros.hu
mailto:belsoellatas@iozsefvaros.hu


BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET jdZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

4 P1KOANDRAS .
P O L G A R M E S T E R

Tajekoztatom. hogy ajanlatkeresiink nem keletkeztet szerzodeskotesi kotelezettseget. A 
beerkezett ajanlatok ertekeleset kovetden visszajelzunk Onnek.

Az Ajanlatkeres www.jozsefvaros.hu honlapon torteno megjelentetesenek idopontja: 2021. 
oktdber..W.-

■ABudapest, 2021. oktober .

Udvozlettel:

Piko Andras 
polgannester

Jogilag ellenjegyzem:

E-mail; polgarmestei-@jozsefvarcs.hu • s h>.

IDOSBARAT
ONKORMANYZATS

J082 Budapest. Baross u 63-67. • Telefon 06 i 459 2100

http://www.jozsefvaros.hu
jozsefvarcs.hu


BUDAPEST F<5vAROS VIII. KERULET jdZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

RIKO ANDRAS
POIGA RHE S H R

1. sz. melleklet

Felolvasolap

„Selejtezett gepek ertekesitese megsemmisftesre, femhulladekkent tortend 
hasznositasra”

_________________________ targyu eljarasban__________________________

Ajanlattevo neve:

Ajanlattevo szekhelye:

Ajanlattevo adoszama:

Telefon

E-mail:

Kijelolt kapcsolattarto:

Kijelolt kapcsolattarto elerhetosege (tel., e-mail):

Ajdnlati ar Netto ajanlati ar 
osszesen (Ft)

Brutto ajanlati ar 
osszesen (Ft)

1-9. tetelek atveteli ara:

1-9. tetelek szallitasi dija:

Osszesen (atveteli arbdl levonva a szallitasi 
dij)

Kelt:..................................................

cegsz.eru alairas

E mar pofganne-te-i^pzsefv'aros hu •

1DOSBARAT (ft
onkormanyzmW



BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET )6ZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

FIKO ANDRAS
PCH GARME ST ER

2. sz. melleklet

MUSZAKI LEIRAS

„Selejtezett gepek ertekesitese megsemmisftesre, femhulladekkent tortend 
hasznositasra”

targyu eljarasban

Az adasvetel targyat kepezo femhulladekok (leselejtezett gepek) az alabbiak:

tetel elnevezes / tipus becsiilt 
suly 
(kg)

fem 
tipusa

tarolasihely

1. Nyomdai vagogep SEY 132 + kes

3 000

ontottvas
1086 Budapest, 
Dobozi utca 13.

2. Nyomdai vagogep PERFEKTA 132 ontottvas
3. Nyomdai vagogep Tok SEY 132 ontottvas
4. Perforalo bigeldgep

1 000

ontottvas

1086 Budapest, 
Karacsony Sandor 

utca 29.

5. Perforalo tuskesor ontottvas
6. Drotfuzogep KAEI ontottvas
7. Sarokbecsipo gep ontottvas
8. Asztali furogep ontottvas
9.___ Konyvpres MAXI ontottvas

A 1086 Budapest, Dobozi utca 13. szam alatti ingatlan emeldkaros tehergepjarmuvel,

a 1086 Budapest, Karacsony Sandor utca 29. szam alatti ingatlan platos tehergepjarmuvel 
megkozelithetd.

________________________________________________ r
\ 1082 Budapest, Baross u 63-67 • dekdon UB I 459 2 i 06 • E-maO polgarmep,ec@josselvaros hu 5

IDOSBARAT
ONKORMANYZAT .









BUDAPEST FOvAROSVIII, KERULET jOZSEFVAROSI ONKORMAnYZAT

, pikOandrAs 
polgArmester,

7. sz. melleklet

Felolvas61ap

„Selejtezett gepek 6rt6kesitese megsemmisit^sre, ftmhullad&klnt tortend 
hasznosft^sra”

______  Urgyu eljarasban

Ajanlattevo neve: Inter Metal Rccyling Kft :

Ajanlattevo szekhelye: 1211 Budapest, Budafoki ut 5-7.

Ajanlattevo adoszama: 12266355-2-44 A

Telefon 278-5130

E-mail: internietal@internietal.hu

Kijelolt kapcsolattartd:

Kijeldlt kapcsolattarto elerhetosege (tel., e- 
mail):

Ajanlati ar Nett6 ajanlati ^r 
Osszesm (Ft)

Bruttd ajanlati Ar 
osszesen (Ft)

1-9. tetelek atveteh Ara: 50

1-9. tetdek szallitasi dija: : <4 ./;

Osszescn (atvdeli arbdl levonva a sz&llftAsi
•«j)

^6

Kelt: Budapest, 2021.10.28

1082 Budapest. Baross u. 63-67. •Telefon:06 I 459 2103 •E-mail: po!garmester@ozsefvaros. hu • wvwjozsefyaros.hu

mailto:internietal@internietal.hu
wvwjozsefyaros.hu



