
I. Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Eloterjesztes
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat

Kepviselo-testiilete szamara

Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A kepviseld-testuleti tiles idopontja: 2022. februar 24. ........... sz.
napirend

Targy: Javaslat a 2022. evi kbzbeszerzesi terv elfogadas&ra

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges.

Elok^szito szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly

KeszItette: borbas Gabriella ugyosztalyvezeto ------

Penzugyi fedezetet nem igenyel:

Jogi kontroll:
Beterjesztesre alkalmas:

DR. VOROS SZILVIA 
Aljegyzo

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag X

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag

Varosiizemeltetesi Bizottsag

Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes 
megt&rgyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testuleti

A kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 42-43. §-ai rbgzitik 
a helyi bnkormanyzatok, mint ajanlatkerd szervezetek kotelezettseget az eves kozbeszerzesi terv 
elkeszitesere, az esetleges modositas elkeszitesere es kozzetetelere vonatkozdan az alabbiak 
szerint.

„Az ajanlatkerbk a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31. napjdig eves bsszesitett 
kbzbeszerzesi tervet (a tovabbiakban: kbzbeszerzesi terv) keszitenek az adott evre tervezett 
kdzbeszerzeseikrbl. A kbzbeszerzesi tervet az ajanlatkerd legaldbb bt evig megbrzi. A 
kbzbeszerzesi terv nyilvanos.
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A kozbeszerzesi terv elkeszitese elott az ajdnlatkero indithat kozbeszerzesi eljarast, amelyet a 
tervben szinten megfeleloen szerepeltetni kell.
A kozbeszerzesi terv nem vonja maga utan az abban megadott kozbeszerzesre vonatkozd eljaras 
lefolytatasdnak kbtelezettseget. Az ajdnlatkero a kozbeszerzesi tervben nem szereplo 
kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest mddositott kozbeszerzesre vonatkozd eljarast 
is lefolytathat. Ezekben az esetekben a kozbeszerzesi tervet modositani kell az ilyen igeny vagy 
egyeb vdltozas felmeriilesekor, megadva a mddositds indokat is. ”
Az ajanlatkero koteles az Elektronikus Kozbeszerzesi Rendszerben (a tovabbiakban: EKR) 
kozzetenni a kozbeszerzesi tervet, valamint annak modositasat az elfogadast kovetoen 
haladektalanul.
A kozbeszerzesi terv adattartalmat az elektronikus kozbeszerzes reszletes szabalyairol szolo 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az ajanlatkerd a kozbeszerzesi terv 
adattartalmakent az EKR-ben megadja:

a) a kozbeszerzes targyat,
b) a kozbeszerzes tervezett mennyiseget,
c) a kozbeszerzesre iranyadd eljarasi rendet,
d) a tervezett eljaras fajtajat,
e) az eljaras meginditasanak tervezett idopontjat, es
f) a szerzodes teljesitesenek varhato idopontjat.

Az eldterjesztes 1. szamu mellekletet kepezi az Onkormanyzat 2022. evi kozbeszerzesi tervere 
vonatkozd javaslat.
Az eldterjesztes 2. szamu mellekletekent tajekoztatasul csatoltuk a Polgarmesteri Hivatal, a 
koltsegvetesi szervek, valamint az onkormanyzati tulajdonban allo gazdasagi tarsasagok 
adatszolgaltatasa alapjan elkeszitett, ezen szervezetek 2022. evi kozbeszerzesi terveit is. Amely 
intezmenyt, vagy gazdasagi tarsasagot nem tiintetunk fel a 2. szamu mellekletben, azoknal nem 
varhato kozbeszerzesi eljaras.
A Polgarmesteri Hivatal, a koltsegvetesi szervek es az onkormanyzati gazdasagi tarsasagok 
kozbeszerzesi eljarasait is az Onkormanyzat, mint meghatalmazott bonyolitja le a Kbt. 29. § (1) 
bekezdese alapjan. Ezekben az esetekben az intezmenyek, a tarsasagok onalld ajanlatkerok, a 
kbzbeszerzest az Onkormanyzat felelos szervezeti egysege, a Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly, 
Beruhazasi, Kozbeszerzesi es Palyazati Irodaj a bonyolitja le.
Az Onkormanyzat kozbeszerzesi terve 11 db, a Polgarmesteri Hivatal kozbeszerzesi terve 1 db, a 
Jozsefvarosi Ovodak kozbeszerzesi terve 1 db, mig a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 5 
db kozbeszerzesi eljarast tartahnaz. Osszesen 18 db kozbeszerzesi eljarast tervez lefolytatni az 
Onkormanyzat. Ezek koziil 3 eljarast mar meginditottunk.

IL A beterjesztes indoka
Az Onkormanyzat 2022. evi kozbeszerzesi tervenek elfogadasa a Kepviselo-testiilet hataskbre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a 2022. evi kozbeszerzesi terv elfogadasa, mely dontes nem igenyel penziigyi 
fedezetet.
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A kozbeszerzesi eljarasok lefolytatasara az Onkormanyzat kulso felelos akkreditalt 
kozbeszerzesi szaktanacsadot vesz igenybe. Az onkormanyzat, a Polgarmesteri Hivatal, a 
Jozsefvarosi Ovodak es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. jelen eloterjesztes 
mellekleteiben szereplo kozbeszerzesi eljarasai, amennyiben lefolytatasra kerulnek, osszesen 
28.300.000 Ft + Afa osszegbe kerulnek. Ebbol az Osszegbol 5.100.000 Ft + Afa a 2021-es 
koltsegvetesi keretet terheli, mivel az eljarast az Onkormanyzat meg 2021-ben megrendelte a 
kozbeszerzesi szaktanacsadotol.
A kozbeszerzesi tanacsadoi dijbol 23.200.000 Ft + Afa a 2022-es eloiranyzatot terheli. 2022-ben 
a kozbeszerzesi tanacsado dij eloiranyzaton 29.000.000 Ft + Afa dsszeg all rendelkezesre. A 
Budapest Jozsefvarosi onkormanyzat Kepviselo-testulete a 649/2021. (XII. 16.) 2022-2023. evi 
koltsegvetest erinto elozetes kotelezettsegvallalasokrol szolo hatarozataval biztositotta ezt a 
fedezetet.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 42-43. §-ai rogzitik 
a helyi onkormanyzatok, mint ajanlatkero szervezetek kotelezettseget az eves kozbeszerzesi terv 
elkeszitesere vonatkozoan. A Kbt. 43 .§ (2) bekezdes a) pontja szerint az ajanlatkero koteles az 
Elektronikus Kozbeszerzesi Rendszerben (EKR) kozzetenni a kozbeszerzesi tervet, valamint 
annak modositasat az elfogadast kovetoen haladektalanul.
Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kozbeszerzesi Szabalyzatanak IV. 
fejezet (3) pontja ertelmeben:
„A Kepviseld-testulet az Onkormanyzat eves koltsegvetesenek elfogadasat kovetoen, legkesobb 
targyev mdrcius 31. napjaig a Kbt. 42. § (1) bekezdese szerinti eves osszesitett kozbeszerzesi 
tervet koteles kesziteni a Kbt.-ben meghatarozott adattartalommal. A kozbeszerzesi terv 
dsszeallitdsdert a Polgarmesteri Hivatal felelos. A kozbeszerzesi tervhez szilkseges adatokat, 
informaciokat a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegei, az Onkormanyzat intezmenyei es 
gazdasagi tdrsasagai, valamint a nemzetisegi onkormanyzatok egyilttesen szolgaltatjak. A 
kozbeszerzesi tervet a Kepviseld-testulet hatarozattal fogadja el. ”

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

1. szamu melleklet: Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi kozbeszerzesi terve
2. szamu melleklet: Tajekoztato: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri 

Hivatal 2022. evi kozbeszerzesi terve, Jozsefvarosi Ovodak 2022. evi kozbeszerzesi terve, 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 2022. evi kozbeszerzesi terve



Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..... /2022. (........ ) szamu hatarozata
a 2022. evi kozbeszerzesi terv elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. elfogadja az Onkormanyzat 2022. evre vonatkozo kozbeszerzesi tervet az eldterjesztes 1. szamu 
melleklete szerinti tartalommal, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIIL torveny (a 
tovabbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdese szerint;

2. felkeri a polgarmestert, hogy a Kbt. 43. § (2) bekezdes a) pontja szerint gondoskodjon a 
kozbeszerzesi terv kozzetetelerol.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 16.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly Beruhazasi, 
Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda, felelds akkreditalt kozbeszerzesi szaktanacsadd

Budapest, 2022. februar 14.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:



1. szamu melleklet: Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi kozbeszerzesi terve

Jdzscfvarosi (jnknrnulnyzat 2022. dvi kdzliesMrzdsi tcive

S.z Kozbeszerzds tirgya
KfiUsdgvetdsi 

keret nett6 (Ff
Kozbeszerzds tervezett mennnyisdge

Kategdria 
(kozbeszerzes 

tirgya)

Kbzbeszerzdsr 
e irdnyadd 

eljdrdsi rend

Tervezett eljdrds 
fajtdja

Eljdrds 
megindirisdnak 

tervezett 
idopontja

Szeraodds 
tejjesftdsdnek 

vArfaatb 
idopontja

1 Deri Miksa utca kozteriileti megujitasa 405 000 000
6400 m2 utdpites, 24 db kozvflagitds 

kandelabcr, 1 db csoszhaz es jatszoter
dpitesi beruhAzds nemzeti

Kbt. 112. § (1) 
bekezdds b) pont 

szermti nyilt eljaras
2022 1. negyedev 2022. november

1
Budapest Fovaros V1IL keruletcnek 
tcruletcn uzemelo terfigyelo rendszcr 

modemizicitja
39270 000

13 db hibas kameracserejeds tijkamera 
beszerzdse, kozponti switch fejlesztdse, 

fodiszpecser es az 1. parancsnoki 
munkaallomas csereje. terfigyelo 

rendszcr szervcrfelujitas, terfigyelo 
rcndszeradatdtviteli hdldzat felujitasa

drubeszeroes unios
Kbt. 112. § (1) 

bekezdds b) pont 
szerinti nyilt eljaras

2022.1, negyedev 2022. november

3
A Budapest Jozsefvarosi Onkormdnyzat 

tulajdonaban Slid lakasok felujitasa 2022/1
244 094 488 35 db iakas felujitasa epitesi beruhazas nemzeti

KbL 112. §(]> 
bekezdds b) pont 

szerinti nyilt elidras
2022.1. negyeddv 2022. november

4 Utcafasitdsi program tnegvalositasa 70 000 000

14 kbzteruletre, tnintegy 100-200 fa 
vdsdrldsa, telepitessel kapcsolatos 

munkdk elvetzzese
arubes zeroes nemzeti

Kbt. 112. § (J) 
bekezdes b) pont 

szerinti nvilt eHaras
2022. II. negyedev 2022. december

5
Jdzsefvarosi Nemzetisdgi 

Onkortndnyzatok reszere iroda helyisdg 
kialakitas

51 023 622

Baross u. 59. 1.27. sz4m alatti 
(hrsz.-35232/A/27) emekti 193 m2 
teruietu, ket utcara es term nezo 

bnkomianyzati tulajdonu hclyisegekbd) 7 
8 db kdt-haromszcmelyes iroda, egy 
adminsztric'tds iroda, eg/kozbssdgi 

tcriilet, teakonyha, ferfi- noi-vcnddg wc 
kiaiakitasa

epitesi beruhdzas nemzeti
Kbt 112. § (I) 

bekezdds b) pont 

szerinti nyilt eljaras
2022. 11. negyedev 2022. december

6
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

tulajdonaban aD6 lakdsok felujitasa 2022/11
1 056488 947 150 db lakds felujitasa epit&i berohdzas nemzeti

Kbt 112. § (1) 
bekezdes b) pont 

szerinti nvilt eliaras
2022. II. negyedev 2024. december

7 Prater utca kozteriileti megujitasa a Futo 
utca ds Szigony utca kozotti szakaszon

275 000 000
4650 m2 utepites, 13 db kozvildgitas 

kandelaber
epitesi beruhdzds nemzeti

Kbt 112. § (1) 
bekezdds b) pont 

szerinti nyilt elidras
2022. 1). negyedev 2022. december

8
Tdmd utca kozteriileti megujitasa a 

Leonardo da Vinci utca es a Szigony utca 
kozotti szakaszon

150 000 000
1950 m2 utepi les. 17 db kozvilagitas 
kandeldber, 100 fm vizvezetdk dpites

epitesi beruhazas nemzeti
Kbt. 112. § (1> 

bekezdds b) pont 
szerinti nvilt eHaris

2022. II. negyedev 2022. december

9
A Budapest Jozsefvarosi Onkottnanyzal 

tuhjdoniban 4116 dpuletek reszleges 
felujitasa 2022

314 960 630

5 db onkonnanyzati bdriiaz elektromos 
fbvczctcs cserdje/felujitasa, 12 db 

bnkormAnyzati berhaz epiiletszcrkezeti 
feluiirisa

epitdsi beruhazas nemzeti
Kbt. 112. Hl) 

bekezdes bjpont 
szerinti nyilt eljaras

2022. 111. negyeddv 2023. augusztus

10
Kaptalanfuredi gyermek- es 
utanpdtlas tabor fejlesztese

1 604 593 465

1 db fbcpiilct fclepitcsc, 6 db meglcvo 
pavilon enetgetikai atalakitdsa, tabor 

teriiletenek rendezdse 32.366 m2, 
foeplilet es pavilonok bulorozdsa

epitesi beruhazas nemzeti
Kbt 112. § (I) 

bekezdds b) pont 
szerinti nyilt eljaris

2022. IV. negyedev 2024. mAjus

II Horvdth Mihdly ter felujitasa 70 866 142 2400 m2 kozterulet felujitasa epitesi beruhazas nemzeti
KbL 112. § (1) 

bekezdes b)pont 
szerinti nviheliaris

2022. IV. negyeddv 2023. junius
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2. szamu melleklet: Tajekoztato: Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Polgarmesteri 
Hivatal 2022. evi kozbeszerzesi terve, Jozsefvarosi Ovodak 2022. evi kozbeszerzesi 
terve, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 2022. evi kozbeszerzesi terve

Budapest Fdviros VIII. kerBlet JdzseMrosi I'olgimcslcri 1Iivaln12022.6vj kbzbeszerzdsi terve

Kozbeszerzds Urgya
Kelts Sgvetisi 
keret nettd 

(Ft)
K6zbesrerz4s tervezett mennnyisSge

Kategdria 
(kozbeszazes 

targya)

Kozbeszerzdsr 
e Irdnyadd 

elj^risl rend

Tervezett eljdrds 
fajtdja

Etjiris 
megindltdsdnak 

tervezett 
idSpontja

Szerzddbs 
teljesitdsdnek 

vdrhatd 
idopontja

] Polgarmesteri Hivatal ugyfekzolgalaianak 
kialakitasa

118 110236

1082 Budapest Baross u. 66-68. szam 
alatt talalhato iigyfelfogado es iroda 

hclyisegeinek felujiUt atalakitasa, bebo 
cpiteszet, legtechnika. elektromos 

kivitelezds. Helyisegegyuttes alapteriilcte: 
525 nm.

epitdsi beruhdzds nenzeti
Kbt. 112. §(1) 

bekezdes b) pent 
szerinti nyiIt eljards

2022.1, negyedev 2022. november

JdzsefvArosi 6voddk 2022. dvi kozbeszerzisi terve

Kbzbeszerzds lirgya

Koltsdgvetdsi 

keret ne tt6 
(Ft)

Kbzbeszerzfs tervezett 
mennnyisdge

Kategdria 

(kozbeszerzes 

targya)

KSzbeszerzdsr 
e irdnyadd 

elj drisi rend

Tervezett eljdrds 
fajtdja

EljArts 
megin di tAsAnak 

tervezett 
idSpontja

Szerzddds 
teljesitAsAnek 

vArhatd 

idopontja

1
A Jozsefvarosi Ovodak tagovoddinak 

felujitasa
138 393 701

6 tagovoda eseten felujitasi, bemhaz^si 
munkak elvegzdse, igy: viliiniharito 

kialakitasa, bejarat, atjardfblydsd 

kialakitisa, burkoiat csere, elektromos 
balozat, terasz, hondokzat, udvar 

feliiiitas

dpitesi beruhazds nemzeti
Kbt 112. § (1) 

bekezdds b) pont 
szerinti nyi It eljaras

2022. II. negyedev 2022. november

Kozbeszerzes Urgya
K6lts4gvet4s> 

keret nctt6 (Ft)
Kozbeszerzis tervezett raenonyUdgc

Kateg6rte 
(kozbeszerzes targya)

Kozbeszcrzdsre 
irdnyadd 

cljdrdsl rend

Tervezett eyArAs 
fsfUja

Eljiris 
megbidildsdnak 

tervezett idopontja

Szerzodcs 
teljcsitfsdnek 

virhat6 idopontja

i
J6zsefv4ros Onkotmanyzat tulajdoniban allo 

zoldfeluletek, fak es fasorok Apolasa, 
fenntartdsa

663 tk>() 000

Parki wrulcick funj iraw 
idenymunka. clomunkaigcnycs fennurtasi munkak 

Ken&zeti sakmunka 
Viragagyak ciokcsaicsc. bcuhctcsc 

AmpolnSs novenyek kihebez^sc 6$ leszcdwe 
Ontozci munkik 

Foldmunkival jAro munkAletok, burkoiat bontAsi es leriiesi 
munkak, tusk^ln^sok 
Fa^polast munkalatok 

Noven vv Ad elmi munkAk

szolgaltatAs unios
Kbt81.§(D 

bekezdes szerinti 
nyilt ejjaris

2022. Inegyeddv 2025. marcius

2
Jdzsefvaros Ockorraanyat tulajdonaban 4s 
kezcltotben 4116 utpilyakjardaszakasrok 4s 
hozzitartoao utszegelyekjavkasa, fclujitAsa

240 OtW 000 145 utes 21 ter Apitcsi beruhazAs nemzeti
Kbt. 112. § (1) 

bekezdes b) pom 
szerinti nyilt elj&ras

2022.1 negyedev 2(125. ntjrcius

3

Budapest V1JI. keriileti onkomJnyat reszere 
gyorsszolgilati tev&cnyseg kereteben kozvedea 

balesetveszdy 6s hibaelhdrltas, karbanlartasi 
feladalok ellaUsa 2023-2025 evekre

meg nines 
beten-e^v, 
jelenlegi 

stcnM 2022. 
December 3i-en 

iur ie

130 onkorminrali tulajdonban levo berhiz. 4134 
onkomunyati lulajdotiban levo lakas, 1525onkormanyaii 

tulajdonban levo hclyiseg. 9 db orvosi raidclo. 13 dbovoda. 6 
db bdlcsodc. egyeb intennenji cputeick karbanunisi. 

gyorssmlgalati feladaui

epiicsi bembaas nemzed
Kbt. H2.§(1) 

bekezdes b) pont 
szerinti nyilt eljiras

2022. II. negyedev 2025. decetnber

4 lokaribftp bvsztrrcs 57 479 000 2 db elektromos tehcrgcpjarniu c$ 1 db takaritogcp bcszcrzesc Ambcszer^ o_tnzcu
Kbt. 112. §(D 

bekezdes b) pont 
szerinti nyilt eliiris

2022. il.negyedhv 2022. njvoDbcr

5 Jaisajtcr«k & k~?kTutctck felujicta 55 300 <W() 12 db jatszdter felujitasa epitesi beruhazas nemzeti
Kbt. 112.5(1) 

bekezdes b)pont 
szerinti nyilt cliiris

2022.11. negyedev 2022. dwember
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