
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselb-testiilet Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

JEGYZOKONYVI KIVON A T

Kesziilt: A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. november 15-en (hetfd) 15.00
brai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben 
megtartott 8. rendes uleserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 98/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

a napirendrbl

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

Napirend

I. Zart tiles kereteben targyalando eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Atruhazott hataskbrben meghozhato dbntesek

1. Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett 
dsszeferhetetlensegi eljarasban a kezdemenyezesben megjelblt, 
osszeferhetetlensegre okot ado kbriilmenyek kivizsgalasara ZART ULES 
Eldterjesztd: Sdtly Balazs ~ a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

2. Onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett meltatlansagi eljarasban 
a kezdemenyezesben megjelolt, meltatlansagra okot add koriilmeny kivizsgalasa

ZART ULES
Eldterjesztd: Sdtly Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

3. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan
Orvostechnoldgiai eszkbzbk beszerzese 5 reszben” targyu kbzbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

4. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan informatikai 
eszkbzbk beszerzese” targyu kbzbeszerzesi eljaras meginditasara ZART ULES 
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

5. Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keruletenek teriileten iizemelb terfigyelb 
rendszer kameracserei, karbantartasi es hibajavitasi munkai” targyu 
kbzbeszerzesi eljaras meginditasara ZART ULES
Eldterjesztd: Borbas Gabriella ~ a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje



6. Javaslat a nehai 
keletkezd tartozasarol va!6 lemondasrol
Eldterjesztd: Piko Andras - polgdrmester

orokosenek a koztemetes jogcimen
ZART ULES

1. Javaslat a „Rendezvenyszervezesi szolgaltatasok biztositdsa a VEKOP-6.2,1-15- 
2016-00013 azonositdszdmu »Budapest-Jdzsefvdros, Magdolna-Orczy Negyed 
Szocidlis Vdrosrehabilitdcios Program« vonatkozdsdban 2 reszben” targyii 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eldterjesztd: Sdrkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatdja

Kepviseld-testuleti eloterjesztesek

8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsdoktatasi Onkormanyzati Osztondijpalyazat
elbiralasara ZART ULES
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester, Szili-Dardk Ildikd - alpolgdrmester

IL Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utca 14. szam alatti ingatlanhoz 
kapcsolodo kesedelmi kotber elengedesere es a hasznalatbaveteli engedely 
megszerzesenek hatarido hosszabbitasara
Eldterjesztd: Novdczki Eleonora - a Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

2. Javaslat a „Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg 
vegzese” targyii szerzodes modositasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat a PowerPoor projekten beliil megvaldsulo energiaszegenyseg 
mersekleset celzo iroda megnyitasara, es az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es 
Modszertani Kozponttal kotendo egyiittmukodesi megallapodas alairasaval 
kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

4. Javaslat „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti szakaszanak 
megnyitasa erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyii szerzodes 
megkotesere
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

5. Javaslat keretszerzodes modositasara mobilalkalmazas fenntartasi feladatok 
ellatasra
Eldterjesztd: Udvarhelyi Eva Tessza - a Kdzbssegi Reszveteli Iroda vezetoje

6. Javaslat a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot 
erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-L2.1-18-2018-00011 
azonositoszamii projekttel kapcsolatos dontesekrol, lemondas a fel nem hasznalt 
tamogatasrol
Eldterjesztd: Sdrkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatdja
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III. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Eldterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek modositasarol 
Eloterjeszto: Piko Andras-polgarmester

2. Javaslat „Komposztlada-program intezmenyek reszere” palyazat kiirasara 
Eloterjeszto: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

3. Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
Eloterjeszto: Piko Andras-polgarmester

4. Javaslat emlektablak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere 
Eloterjeszto: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

5. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekoteserol
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

L Zart tiles kereteben targyalando eloterjesztesek

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek)

Napirend LI. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.2. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.3. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.4. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend L5. pontja: Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teriileten iizemelo 
terfigyelo rendszer kameracserei, karbantartasi es hibajavitasi munkai” targyu 
kozbeszerzesi eljaras meginditasara ZART ULES
Eloterjeszto: Borbas Gabriella-a Gazddlkoddsi Ugyosztdlyvezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 99/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

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

a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teriileten iizemelo terfigyelo rendszer karbantartasi 
es hibajavitasi munkai” targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol
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A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. meginditja a „ Budapest Fovdros VIII keruletenek terilleten uzemeld terfigyelo rendszer 
karbantartasi es hibajavitasi munkai" targyu kozbeszerzesi eljarast a kozbeszerzesekrol 
szolo 2015. evi CXLIII. torveny (Kbt.) Masodik resze szerinti unios ertekhatart elero 81. § 
(1) bekezdese szerinti nyilt eljarasrendben, az eloterjesztes mellekletet kepezo reszveteli 
felhivas es kozbeszerzesi dokumentumok szerinti tartalommal;

2. felkeri a polgarmestert, hogy a reszveteli felhivas es a kozbeszerzesi dokumentacio 
felhasznalasaval gondoskodjon az 1.) pont szerinti kozbeszerzesi eljaras meginditasarol es a 
kozbeszerzesekrol szold 2015. evi CXLIII. torveny szerinti hataridok betartasarol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kbt. szerinti hataridokben

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi 
es Palyazatkezeld Iroda

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a nehai orokosenek a
koztemetes jogcimen keletkezd tartozasarol vald lemondasrol ZART ULES
Eloterjeszlo: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaganak 100/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

a nehai orokosenek a koztemetes jogcimen keletkezd
tartozasarol vald lemondasrol

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) lemond az osszesen 71.500,- Ft azaz hetvenezer-egyszazotven forint osszegu, 
koztemetes jogcimen keletkezd koveteleserol nehai .
orokosei iranyaba;

2 .) felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztatassa az orokosoket a koveteles elengedesrol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a 2. pont eseteben 2021. november 18.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 1.7. pontja: kulbn targyalasra kikertek
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Kepviseld-testuleti eloterjesztesek

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati 
Osztondijpalyazat elbiralasara ZART ULES
Eldterjeszto: Dr. Erdss Gabor - alpolgdrmester,Szili-Darok lldiko - alpolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 101/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselb-testiilet 2021. november 18-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaladtamogatasi Iroda

A kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend I.l. pontja: Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett 
osszeferhetetlensegi eljarasban a kezdemenyezesben megjelolt, osszeferhetetlensegre 
okot ado koriilmenyek kivizsgalasara ZART ULES
Elolerjesztd: Sally Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 102/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett osszeferhetetlensegi eljaras 
alapjaul szolgald koriilmenyek kivizsgalasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

1. megallapitja, hogy a dr. Ferencz Orsolya Ildiko onkormanyzati kepviseld urkutatasert 
felelds miniszteri biztosi, valamint rendkiviili es meghatalmazotti nagykoveti 
kinevezesenek onkormanyzati kepviseldi megbizatasaval vald osszeferhetetlensege 
kapcsan benyujtott kezdemenyezesben meghatarozott, az Motv. 36. § (1) bekezdese 
szerinti osszeferhetetlensegre okot add koriilmenyek az eldterjesztesben szereplo 
indokok alapjan nem allnak fenn.

2. javasolja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete reszere, hogy 
allapitsa meg dr. Ferencz Orsolya lldiko onkormanyzati kepviseld eseteben, hogy az 
Motv. 36. § (1) bekezdeseben meghatarozott bsszeferhetetlenseg nem all fenn.
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Felelds: polgarmester
Hataridd: 2. pont eseteben a Kepviselo-testiilet 2021. decemberi rendes ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 1.2. pontja: Onkormanyzati kepviseldvel szemben kezdemenyezett 
meltatlansagi eljarasban a kezdemenyezesben megjelblt, meltatlansagra okot ado 
korulmeny kivizsgalasa ZART ULES
Eloterjeszto: Sdtly Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 103/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

onkormanyzati Kepviseldvel szemben kezdemenyezett meltatlansagi eljaras 
alapjaul szolgalo koriilmeny kivizsgalasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

1) megallapitja, hogy Hermann Gyorgy onkormanyzati Kepviseldvel szemben a 
Budapest Fovaros Kormanyhivatal Kormanymegbizottjanak BP/1010/00484/-4/2020. 
iktatoszamu kezdemenyezeseben meghatarozott, meltatlansag a Nemzeti Add es 
Vamhivatal 2020. november 4. napjan kelt, 4998834408/2020. iktatoszamu 

, adoigazolasa ertelmeben nem all fenn.

2) javasolja Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete reszere, hogy 
allapitsa meg Hermann Gyorgy onkormanyzati kepviselo eseteben az Motv. 38. § (1) 
bekezdeseben meghatarozott meltatlansag nem all fenn.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2. pont eseteben a Kepviseld-testulet 2021. decemberi rendes iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 1.3. pontja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan 
Orvostechnoldgiai eszkozok beszerzese 5 reszben” targyu kbzbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 104/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

az ^Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolddoan Orvostechnoldgiai eszkozok beszerzese 
5 reszben” targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy az „Egeszseges Budapestert 
Programhoz kapcsolddoan Orvostechnoldgiai eszkozok beszerzese 5 reszben” targyu a 
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kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (Kbt.) Masodik resz, unios ertekhatart elerd 
erteku 81. § (1) bekezdes szerinti nyilt eljaras, reszajanlattetel biztositasaval lefolytatott 
kdzbeszerzesi eljarasban az eljarast lezaro dontest az alabbiak szerint hozza meg:

1. az eljaras 1. resze (a resz neve: Fizioterapiai berendezesek), az eljaras 3. resze (a resz neve: 
Borgyogyaszati berendezesek), az eljaras 4. resze (a resz neve: Laboratoriumi berendezesek), 
az eljaras 5. resze (a resz neve: Nogyogyaszati berendezesek) eredmenyes:

2. az eljaras 2. resze (a resz neve: Szemeszeti berendezes) eredmenytelen

3. megdllapitja, hogy az ervenyes es nyertes ajdnlattevb'k reszenkent az alabbiak'.

1. resz
nyertes ajanlattevo BTL Magyarorszag Korldtolt Felelossegti Tarsasdg i

neve: Szekhelye: 1151 Budapest Mogyorod Utja 42
adoszama: 11678595242

elfogadott ajanlat: netto 30 843 300forint,
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfeleloen igazolta;
a felhivas II.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Lezerterapias keszulek eseteben: Laser akupunkturahoz Bahr es
Nogier frekvenciak meglete (igen/nem) Igen
M/3. reszszempont: Lezerterapias keszulek RoboticScanning eseteben: Scanning
System Elite onkezelb fej, 7” kijelzovel (igen/nem) Igen
M/4. reszszempont: Fizioterapias multifunkcios kezeloegyseg eseteben: Egy kezelesen
bclul altemalo 1/3 MHz ultrahangfej (igen/nem) Igen
M/5. reszszempont: Fizioterapias multifunkcios kezeloegyseg eseteben: 1 db a testen, 
fixen rogzithetd ultrahang fej 18 cm2, 6 kristalyos (6 x 3cm2), altemalo 1 es 3 MHz 
(igen/nem) Igen

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

3. resz
nyertes ajanlattevo TakTiMed Egeszsegilgyi, Kereskedelmi es Szolgdltato Korldtc 

neve: Felelossegti Tarsasdg
Szekhelye: 5100 Jdszbereny Potyka Utca 4.
adoszama: 27347162216

elfogadott ajanlat: netto 5 993 360forint;
alkalmassagat elozetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas IL2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Dermatoszkop keszulek eseteben: PigmentBoost Plus™ vagy azzal 
egyenerteku megvilagitas egy harmadik LED keszlettel (igen/nem) Igen
M/3. reszszempont: Vizsgalolampa eseteben: Megvilagitas erossege 0,5 m-rol (min.
40000 lux, max. 50000 lux) 60 000
M/4. reszszempont: Mikroszkop eseteben: Egyszerre ket targylemez foghato be 
(igen/nem) Igen

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

4. resz
nyertes ajanlattevo Labsystem Kereskedelmi Korldtolt Felelossegti Tarsasdg 

neve: Szekhelye: 2095 Pilisszdntd Vbrosmarty Utca 22.
adoszama: 12081213213

elfogadott ajanlat: netto 6 785 878forint;
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alkalmassagat eldzetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas II.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:

M/2. reszszempont: Labor centrifuga nagy kesztilek eseteben: teljeskoru garancia 
vallalasa (min. 24 honap, max. 36 honap) 24
M/3. reszszempont: Labor centrifuga kicsi kesztilek eseteben: teljeskoru garancia 
vallalasa (min. 24 honap, max. 36 honap) 24
az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legelonyosebb ervenyes ajanlat.

5. resz
nyertes ajanlattevo Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi es Szolgdltato Korldtc 

neve: Felelossegii Tarsasag
Szekhelye: 1023 Budapest Becsi Ut 4.
adoszama: 13870975241

elfogadott ajanlat: netto 3 859 000forint;
alkalmassagat eldzetesen es tetelesen is megfelelden igazolta;
a felhivas II.2.5. pontja szerinti ertekelesi szempontok tekinteteben:
M/2. reszszempont: Kolposzkop kesztilek eseteben: Legnagyobb oldaliranyu kinyulas a 
fiiggoleges rudtol (min. 600 mm, max. 1000 mm) 860
M/3. reszszempont: Kolposzkop kesztilek eseteben: Maximalis nagyitas (min. lOx, max. 
25x)21
az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat a gazdasagilag legelonyosebb ervenyes ajanlat.

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

5. az opcids eszkbzbkkel kapcsolatban:
az eljaras 1. resze (a resz neve: Fizioterapiai berendezesek) tekinteteben 
felhatalmazza a polgarmestert a felhivas II.2.4) pontjaban megjelolt + 2 db opcid 
Berner magnesterapias kezeldegyseg,
az eljaras 4. resze (a resz neve: Laboratdriumi berendezesek) tekinteteben 
felhatalmazza a polgarmestert a felhivas II.2.4) pontjaban megjelolt + 1 db opcid 
Laborcentrifuga nagykapacitasu kesztilek, valamint +1 db opcid Holegsterilizald 
kesztilek,
- az eljaras 5. resze (a resz neve: Nogyogyaszati berendezesek) tekinteteben 
felhatalmazza a polgarmestert a felhivas II.2.4) pontjaban megjelolt + 1 db opcid 
CTG kesztilek

megrendelesere, es az eldterjesztes 4. szamu melleklete szerinti megrendeles es 
adasveteli szerzodes megkotesere a 2. hatarozati pontban az 1-es, 4-es, es 5-bs reszekben 
nyertesnek nyilvanitott ajanlattevokkel.

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

szerzodes hatalyba lepesetol szamitott 60 napon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kbzbeszerzesi 
es Palyazatkezelo Iroda
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsoloddan 
informatikai eszkozok beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasara

ZARTELES ?
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 105/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

az ^Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsoloddan informatikai eszkozok beszerzese” 
targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. meginditja az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsoloddan informatikai 
eszkozok beszerzese" targyu, a Kbt. Masodik resz, unios ertekhatart elerd erteku 81. § (1) 
bekezdese szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast az eloterjesztes mellekletet kepezo ajanlati 
felhivas es kozbeszerzesi dokumentumok szerinti tartalommal;

2. felkeri a polgarmestert, hogy az ajanlati felhivas es a kozbeszerzesi dokumentacio 
felhasznalasaval intezkedjen a kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, es a kozbeszerzesekrol szolo 
2015. evi CXLIII. torveny szerinti hataridok betartasarol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kbt. szerinti hataridokben

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

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a „Rendezvenyszervezesi szolgdltatasok biztositasa a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonositoszamu »Budapest-Jozsefvdros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szocidlis Vdrosrehabilitdcids Program« vonatkozasaban 2 reszben” targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eloterjeszto: Sdrkdny Csilla-a Rev8 Zrt. vezerigazgatdja

Az eloterjesztest az eloterjeszto visszavonta.
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IL Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

Napirend 11.1. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 11,2. pontja: Javaslat a „Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacids 
tevekenyseg vegzese” targyii szerzodes modositasara
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 106/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tdrtent a szavazds)

a „Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacids tevekenyseg vegzese” 
targyii szerzodes modositasardi

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. Papai Aron Gergely egyeni vallalkozoval (adoszama: 66259105-1 -42) a ..Vallalkozasi 
szerzodes kereteben kommunikacids tevekenyseg vegzese" targyban 2021. julius 7-en 
megkotott szerzodes 3.2. pontjat az alabbiak szerint modositja:
,,3.2. Megrendeld eldleget nem fizet, tnegrendelo a reszszdmldzds lehetoseget biztositja a 
szerzodes 1. szdmd mellekleteben reszletezett feladatok igazolt szakmai teljesiteset 
kbvetoen.".

2. felhatalmazza a polgarmestert a szerzodes modositasara a hatarozat 1. pontja szerint.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 3. pont eseteben 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Cgyosztaly

Napirend 11,3. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend IL4. pontja: kiilon targyalasra kikertek
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Napirend II.5. pontja: Javaslat keretszerzodes modositasara mobilalkalmazas 
fenntartasi feladatok ellatasra
Eloterjeszto: Udvarhelyi Eva Tessza - a Kozossegi Reszveteli Iroda vezetbje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 107/2021. (XI.15.) szamu hatarozata

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkbantdrtent aszavazds)

a ^Mobilalkalmazas fenntartasi feladatok ellatasra” targyu keretszerzodes 
modositasarol

A Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagugy dont, hogy

1 .) modositja a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat es az Interticket Kft. 2021. aprilis 13-an 
kotott keretszerzodeset mobilalkalmazas fenntartasi feladatainak ellatasarol, amelynek 
kovetkezteben az applikacioba beepitesre kerul a „Mobil parkolas/kozlekedesi 
jegyek/autdpalya matrica vasarlas” funkcid

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

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Kozossegi Reszveteli Iroda

A kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend ILL pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utca 14. szam 
alatti ingatlanhoz kapcsolodo kesedelmi kotber elengedesere es a hasznalatbaveteli 
engedely megszerzesenek hataridd hosszabbitasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora — a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

Az eloterjesztest az eloterjeszto visszavonta.

Dr.JuharosRdberttdvozasdvalaletszdin6forevdltozott.
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Napirend II.3. pontja: Javaslat a PowerPoor projekten beliil megvalosuld 
energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda megnyitasara, es az Energiaklub 
Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal kotendo egyuttmukodesi megallapodas 
alafrasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 108/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

a PowerPoor projekten beliil megvalosuld energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda 
megnyitasara vonatkozo, es az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani 

Kozponttal kotendo egyuttmukodesi megallapodassal kapcsolatos dontes 
meghozatalardl

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. hozzajarul ahhoz, hogy Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
az eloterjesztes 1. melleklete szerinti tartalommal egyuttmukodesi megallapodast 
kosson az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal a PowerPoor 
projekten beliil megvalosulo energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda megnyitasara 
vonatkozdan;

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 1. sz. melleklete szerinti egyiittmukodesi 
megallapodas alafrasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az 1) pont tekinteteben 2021. november 15.,

a 2) pont tekinteteben 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend II.4. pontja: Javaslat „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kbzbtti 
szakaszanak megnyitasa erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyu szerzodes 
megkbtesere
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 109/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

„a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti szakaszanak megnyitasa 
erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyu szerzodes megkoteserol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. altal benyujtott arajanlatot, es 
megrendeli „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti szakaszanak 
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megnyitasa erdekeben eldkeszitoi munkdk kivitelezese" targyu, a Kbt. hatalya ala nem 
tartozo beszerzesben szereplb kivitelezesi munkak elvegzeset;

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

3 .) felkeri a polgarmestert a 2021. evi koltsegvetesrbl szolo 5/2021 (11.25.) onkormanyzati 
rendelet 12. § (3) bekezdes 8. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan a sziikseges 
eloiranyzat atcsoportositasokat vegezze el.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Cgyosztaly

Egry Attila tdvozdsdval a letszam 5 fore vdltozott.

Napirend II.6. pontja: Javaslat a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a 
klimatudatossagot erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18- 
2018-00011 azonositoszamu projekttel kapcsolatos dontesekrol, lemondas a fel nem 
hasznalt tamogatasrol
Eldterjeszto: Sdrkdny Csilla ~ a Rev8 Zrt. vezerigazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 110/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot erosito 
szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 

azonositoszamu projekttel kapcsolatos dontesekrol, lemondas a fel nem hasznalt 
tamogatasrol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy

1. a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot erosito 
szemleletformalas Jozsefvarosban” cimii, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekt zaro kifizetesi igenylesevel egyidoben nyilatkozzon a fel nem 
hasznalt, 1.074.346 Ft bsszegu tamogatas lemondasarol;

2. gondoskodjon a ,,Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot 
erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekt kereteben fel nem hasznalt tamogatas tamogato reszere 
torteno visszautalasarol;

3. gondoskodjon a Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot 
erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekt tamogatoi okirat modositasanak kezdemenyezeserdl.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: 3 munkanapon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Rev8 Zrt



III. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek

Napirend III. 1. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend III.2. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Egry Attila erkezesevel a letszdm 6 fore vdltozott.

Napirend IIL3. pontja: Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval 
kapcsolatos dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 111/2021. (XI.15.) szamii hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. november 18-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend II1.4. pontja: Javaslat emlektablak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere 
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 112/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. november 18-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda
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Napirend HI.5. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri diintesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjeszto: Piko Andras —polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 113/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat, a tajekoztato tudomasulvetelet.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

A kiilon targyalt napirendi pontok

Ugyrendi javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 114/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 1 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

ugyrendi javaslatrol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja Satly Balazs ugyrendi 
javaslatat arra vonatkozoan, hogy a kiildn targyalasra javasolt III.l. es III.2. napirendi pontok 
koziil a III.2. napirendi pontot targyalja eloszor a Bizottsag.

Napirend II1.2. pontja: Javaslat „Komposztlada-program intezmenyek reszere” 
palyazat kiirasara
Eloterjeszto: Dr. Eross Gabor- alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 115/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly



Napirend III.l. pontja: Eldterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek 
modositasardl
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 116/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 2 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek a rendelet 
megalkotasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2021. november 18-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly 
Addiigyi Iroda

Budapest, 2021. november 17.

Satly Balazs s.k. Egry Attila s.k.
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

elnoke alelnok

Ajegyzokonyvi kivonat hiteles:

Czira Eva Mandala v
Jegyzoi Kabinet Szervez^si Irod^ ;

irodavezetd

A jegyzokonyvi kivonatot keszitette:

Emmer Rita
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

ugyintezd
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