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80/2022. (III. 28.) sz. KT határozat 

 

 

többletfedezet biztosításáról, valamint feladatok közötti átcsoportosításokról és új 

feladat létrehozásáról a „Csarnok negyed főutcája – DériM projekt” megvalósításához 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

(1) a „Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca közterületi megújítása” tárgyú, a 

közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik 

rész, uniós értékhatárt el nem érő, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében a TÉR_KÖZ 2018, Csarnok 

negyed főutcája – DériM projekt megvalósításához a 2022. évi költségvetésről szóló 

6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben 72.838.705 Ft összegben többletforrást 

biztosít a 2021. évi maradvány terhére. 

 

(2) az összesen 72.838.705 Ft összegű többletforrással, valamint a projekthez kapcsolódó 

előirányzatok közötti átcsoportosításokkal a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 

(II.24) önk. rendeletben az alábbi kiadási előirányzat változásokat hagyja jóvá: 

a) 9. melléklet Tartalékok / Felhalmozási jellegű címzett tartalék 

- „Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa” céltartalék – támogatási 

forrásból – csökken 13.793.019 Ft-tal, 

- „Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa   M” céltartalék – saját 

forrásból – csökken 13.622.610 Ft-tal. 

b) 11. melléklet Beruházások / III. Önkormányzati beruházások 

- „Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa   részben M” feladat – 

támogatási forrásból – csökken bruttó 7.108.152 Ft-tal, 

- „Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa   részben M” feladat – saját 

forrásból – nő bruttó 30.270.884 Ft-tal, 

- „Tájépítészet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa   részben M” feladat – 

támogatási forrásból – csökken bruttó 2.630.742 Ft-tal, 

- „Tájépítészet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa  részben M” feladat – saját 

forrásból – nő bruttó 15.025.037 Ft-tal, 

- „Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa  részben M” feladat – 

támogatási forrásból – nő bruttó 7.284.969 Ft-tal, 

- „Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa  részben M” feladat – 

saját forrásból – nő bruttó 13.771.396 Ft-tal, 

- „Csőszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa  részben M” feladat – 

támogatási forrásból – nő bruttó 16.246.943 Ft-tal, 

- „Csőszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa  részben M” feladat – 

saját forrásból – nő bruttó 28.394.130 Ft-tal, 

- „Műszaki ellenőr - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa      M” feladat – saját 

forrásból – csökken bruttó 3.000.131 Ft-tal, 



- új „Csőszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és 

installálása   M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 500.000 Ft-tal, 

- új „Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és 

kivitelezése  M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 1.500.000 Ft-tal. 

 

(3) felhatalmazza a polgármestert az (1) és (2) bekezdésben foglalt előirányzat 

módosítások és átcsoportosítások – a jelen előterjesztés 1. sz mellékletében foglalt 

részletezés szerinti -  végrehajtására és felkéri a változásoknak a 2022. évi 

költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő 

módosításában történő átvezetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  azonnal, a 3. pont tekintetében: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről 

szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása 

 


