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Targy: Javaslat a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
felujitasa I-II.” targyii kozbeszerzesi eljarashoz kapcsolodo koltsegvetesi dontes 
meghozatalara
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a dontesek elfogadasahoz mindsitett tobbseg 
sziikseges.

aljegyzo
Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag
Varosuzemeltetesi Bizottsag

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete az 59/2022. (II. 24.) sz. 
hatarozataban a 2021. evi Lakasfelujitas MI. kozbeszerzesi eljarasra kiegeszito penziigyi 
fedezet biztositasarol dontott osszesen 2.554.674 Ft+Afa (brutto 3.244.436 Ft) osszegben, igy 
a 2022. evi koltsegvetesben brutto 153.244.436 Ft all rendelkezesre a feladat megvalositasara.

A vallalkozoi szerzodesek megkotesehez sziikseges 10% tartalekkeretre tovabbi penziigyi 
fedezet biztositasa az Onkormanyzat koltsegveteseben, melynek osszege osszesen brutto 
15.324.444 Ft.

II. A beterjesztes indoka

A Lakasfelujitas I-Il. kozbeszerzesi eljaras kereteben kotendo 4 db vallalkozoi szerzodes 
megkotesehez sziikseges betervezni a 10% tartalekkeretet, melyre biztositani kell az
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Onkormanyzat koltsegveteseben a penzugyi fedezetet, melynek osszege osszesen brutto 
15.324.444 Ft. -

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A szerzodesek megkotesehez a tartalekkeret 15.324.444 Ft osszegere potlolagos fedezet 
biztositasa sziikseges, az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben, mely az Onkormanyzat 
2021. evi maradvanya terhere biztosithato.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Motv. 46. §-a alapjan az eloterjesztes nyilvanos iilesen targyalando, a hatarozati javaslat 
elfogadasahoz a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 30. § (2) bekezdese es 6. mellekletenek 6. pontja 
alapjan (koltsegvetest erinti) minositett tobbseg sziikseges.
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tv. 36. § (5a) bekezdese szerint az allamhaztartas 
onkormanyzati alrendszereben a koltsegvetesi evet koveto ev vagy evek kiadasi eldiranyzatai 
terhere kotelezettsegvallalasra az iranyito szerv altal megallapftott, ennek hianyaban a 
koltsegvetesi ev kiadasi eldiranyzataival megegyezo osszegu kiadasi eloiranyzatok szabad 
eloiranyzatanak mertekeig keriilhet sor, amelynek fedezetet a kotelezettseget vallalonak a 
tervezesekor biztositania kell.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 

..... /2022. (.) szamu hatarozata

a „Bud.apest Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujftasa I-II.” targyu 
kozbeszerzesi eljarashoz kapcsolddd koltsegvetesi dontes meghozatalarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a 2021. evben elindftott „Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo 
lakasok felujftasa I-II.” targyu kozbeszerzesi eljaras kereteben kotendo szerzodesekre 
12.066.491 Ft+Afa (brutto 15.324.444 Ft) kiegeszito penzugyi fedezetet biztosit az 
Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben az Onkormanyzat 2021. evi maradvanya 
terhere.

2. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti eloiranyzat mddositas 
vegrehajtasara, valamint felkeri a valtozasoknak a 2022. evi koltsegvetesrol szdld 
6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasaban tortend 
atvezetesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesrol szdld 6/2022. (11.24.) onkormanyzati 
rendelet soron kovetkezo modositasa.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

Budapest, 2022. marcius 24.

Piko Andras
polgarmester


