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Satly Balazs
Tisztelettel koszontok mindenkit, a megjelent bizottsagi tagokat, kedves vendegeinket. 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Koltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsaganak 2022. evi 7. rendes uleset megnyitom. Kerem tisztelettel, hogy kapcsoljak be a 
szavazdkesziilekeiket. Tavolmaradasat bejelentett Stettner Istvan kepviseld ur, kesik Egry 
Attila kepviseld ur. Jelen vagyunk heten, igy a Bizottsag hatarozatkepes. A napirendi 
javaslattal kapcsolatban a kovetkezokrol tajekoztatom a tisztelt Bizottsagot.

Az LI. eldterjesztes hatarozati javaslatabol adminisztracios hiba miatt kimaradt a 
„Reszveteli” szo. Helyesen: „Reszveteli Koltsegveteshez kapcsolodo...

Az 1.3. napirendi pontban szereplo eldterjesztes cime megvaltozott. Az uj cim: Javaslat 
„ Budapest Fovaros VIII. kerillet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak 
felujitdsdra es dtalakitasdra vonatkozd tervek elkeszitese ” tdrgyu szerzodes modositasdra.

A II. 1. napirendi pontban szereplo kepviselo-testuleti eloterjeszteshez az alabbi kiegeszites 
erkezett az eldterjesztes keszitdjetdl, idezem: .,Azzal a mddositdsi inditvdnnyal javaslom az 
eloterjesztest tdmogatni, hogy a hatarozati javaslat 5. pontja kerilljdn torlesre, tekintettel 
arra, hogy ugyan az eljdrdsban a MARDIA Epito Kft. (1162 Budapest, Hdrsfa utca 120.) 
ervenyes ajdnlatot tett, de a 2022. marcius 16-dn erkezett nyilatkozataban jelezte, hogy nem 
kivanja fenntartani az ajanlatat, ezert a kozbeszerzesi eljards 1-es es 4-es reszeben benyujtott 
ajdnlatai alapjdn masodik helyezettkent nem keriilhet fenti ajanlattevo megjeldlesre. ”

Az 1.1-3., es a II.6. szamu eloterjeszteseket pdtkezbesitessel kaptak meg a tisztelt bizottsagi 
tagok marcius 18-an.

Felhivom a tisztelt bizottsagi tagok figyelmet, hogy az bsszeferhetetlensegi nyilatkozatot, 
amit kaptak, az asztalon van, legyenek szivesek alaimi. Az altalam ismertetett modositasokkal 
egyutt szavazunk a napirendi javaslatrol most. Kerem, szavazzunk.

A Bizottsag 7 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a napirendet elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 47/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a napirendrol

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

Napirend

I . Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

I/A. Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat szerzodes megkotesere a 2022-es jozsefvarosi Reszveteli Koltsegveteshez 
kapcsolodo kommunikacios feladatok vegrehajtasa, kiilonosen a grafikai, fotos es 
videos anyagok gyartasa targyaban
Eloterjeszto: dr. Udvarhelyi Eva Tessza - a Kozossegi Reszveteli Iroda vezetoje
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2. Javaslat in house szerzodes megkotesere a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek 
elkeszitese” targyu szerzodes modositasara
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

4. Tajekoztatas az onkormanyzat folyamatban levo beszerzesi es kozbeszerzesi eljarasairol 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

I/B. Zart eloterjesztesek

5. Javaslat „34 db berlakas felujitasa 5 reszben - JVO” targyu kozbeszerzesi eljaras 
meginditasara
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

IL Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

II/A. Zart eloterjesztesek

1. Javaslat az „Eptiletek reszleges felujitasa 4 reszben - JVO” targyu kozbeszerzesi 
eljaras eredmenymegallapitasara es a koltsegvetest erinto dontes meghozatalara 
Eldterjeszto: Pikd Andras -polgdrmester

2. Javaslat a TERKOZ 2018. Csarnok negyed foutcaja - DeriM projekt 
megvalositasahoz tobbletfedezet biztositasara
Eldterjeszto: Pikd Andds -polgdrmester, Radai Daniel - alpolgdrmester

II/B. Nyilvanos eloterjesztesek

3. Javaslat foldgaz beszerzessel kapcsolatos koltsegvetesi dontesek meghozatalara 
Eldterjeszto: Pikd Andras -polgdrmester

4. Javaslat a Foodhost Catering Vendeglato es Szolgaltato Kft.-vel megkotott 
szolgaltatasi szerzodesek modositasara, tovabba az intezmenyi gyermeketkeztetes 
teritesi dijairol szolo uj onkormanyzati rendelet megalkotasara
Eldterjeszto: Pikd Andras -polgdrmester

5. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban „Friss gytimolcs-zoldseg program” 
bevezetesehez szukseges penzugyi fedezet biztositasara
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

6. 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 penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjeszto: Pikd Andras -polgdrmester
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I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek

Satly Balazs
Az I. blokkban atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjeszteseink vannak, ezen belul a 
nyilvanos eloterjesztesek kovetkeznek. Kerdezem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy kikeres 
van-e az 1-4. napirendi pontok kozul. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
A 2-est, 3-ast, 4-est szeretnem.

Satly Balazs
Akkor mindent kikertiink. Koszonom szepen.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat szerzodes megkotesere a 2022-es jozsefvarosi Reszveteli 
Koltsegveteshez kapcsolodo kommunikacios feladatok vegrehajtasa, kiilonosen a 
grafikai, fotos es videos anyagok gyartasa targyaban
Eloterjeszlo: dr. Udvarhelyi Eva Tessza - a Kozossegi Reszveteli Iroda vezetoje

Satly Balazs
Az eldterjesztes vitajat megnyitom. Nem latok hozzaszolasra jelentkezot, ugyhogy lezartam a 
vitat. Szavazas kovetkezik a hatarozati javaslatrol.

A Bizottsag 5 igen, 2 nem szavazattal, tartozkodas nelkul a javaslatot elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 48/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

(5 igen, 2 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a ,,2022-es jozsefvarosi Reszveteli Koltsegveteshez kapcsolodo kommunikacios feladatok 
vegrehajtasa, kiilonosen a grafikai, fotos es videos anyagok gyartasa” 

targyii beszerzesi eljaras eredmenyerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat szerzodest kot Markos Viktor 
egyeni vallalkozdval (adoszam: 840 609 0057) a ,,2022-es jozsefvarosi Reszveteli 
Koltsegveteshez kapcsolodo kommunikacios feladatok vegrehajtasa, kiilonosen a grafikai, 
fotos es videos anyagok gyartasa” targyaban;

2) felkeri a polgarmestert az eldterjesztes melleklete szerinti vallalkozasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.

4



A Bizottsdg letszdma - Egry Attila ekezesevel - 8 fore vdltozott

Napirend 1.2. pontja: Javaslat in house szerzodes megkotesere a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Keriiletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
A 2. napirendi pontunk kovetkezik. A vitat megnyitom. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Koszonom. Egy megjegyzes es egy kerdes. A megjegyzes: szerintem a mikorMobilitasi 
Pontok megjelenese, foleg parkolok helyen, az egyik legjobb dolog, ami a keriilettel 2019 ota 
tortent, ugyhogy koszonom a munkat, es gratulalok. A masik egy kerdes: most ez a JGK-nak 
ki lesz adva, ok akkor ezt maguktol csinaljak meg vagy majd ok alvallalkozokat fognak 
igenybe venni? Es itt az dsszegek mi alapjan lettek meghatarozva? Koszonom.

Satly Balazs
Koszonom a kerdest. A JGK ezt tobbsegeben sajat maga fogja lebonyolitani, illetve bizonyos 
feladatokhoz igenybe fog venni alvallalkozot. Az eldterjesztesnek az a hattere, hogy ezeket a 
forrasokat a koltsegvetesi rendeletben a megjelolt feladatokra biztositja az Onkormanyzat. 
A Hivatal segitseget majd kerem egy picit a szakmai allasfoglalas kifejteseben, de arra az 
allaspontra jutott az eldterjesztd, illetve az Onkormanyzat gazdasagi vezetese, hogy ez nem a 
kozszolgaltatasi szerzodes kereten belul finanszirozhatd, ugyhogy erre egy kiilon in house 
szerzodest kot az Onkormanyzat a JGK-val, a beszerzesi szabalyzatunknak megfelelden. 
Mielott elerkeznenk az eloterjesztoi kiegeszitesekhez, en megadnam a szot Juharos Robertnek, 
es akkor szerintem egyben tudjuk a kerdeseket megvalaszolni.

Dr. Juharos Robert
Koszonom a szot. Nekem van egy olyan meglatasom, hogy ilyen tipusu in house szerzodesere 
nem a Kbt. hatalya alatt, hanem egyebkent nincsen lehetoseg, tisztan versenyjogi alapon. En 
azt gondolom, hogy jelen pillanatban a kozszolgaltatasi szerzodest is versenyjogi alapon kell, 
hogy megkbssiik. Tekintettel ana, hogy az Unioban azert jott letre ez a rendszer, hogy 
kozszolgaltataskent tudok monopoliumot adni, de akkor szigoru elszamolas mellett, mert igy 
tudom kivenni annak a lehetoseget, hogy sajat tarsasagot gazdasagi elonyben reszesitsek. 
Es nines mas lehetoseg. Az in house szerzodes fogalmat ismeri a Kbt., a Kbt. a hatalya alatt 
lehet, de szerintem itt nem Kbt.-t sertunk, hanem az unios jogot, hogyha kozvetlenul kezbol 
szerzodiink sajat tarsasaggal. Egyebkent lehet ilyet csinalni, igy, hogy minden beszerzesi 
eljaras nelktil, szerintem nem all meg az erveles. En egeszen egyszeruen azt gondolom, hogy 
nem all meg az erveles. Minden beszerzesi eljaras nelkul nem tudok. Akkor tudom, amikor 
lefolytatok barmifele beszerzesi eljarast. A verseny teljes negligalasa szerintem szembemegy 
a hatalyos unios joggal, ugyhogy ezt a rendszert irtottuk is, ahol tudtuk. Ettol fuggetlenul lehet. 
Szolnak mellette eszervek, csak szerintem nem jo a jogi konstrukeioja ebben a formaban, 
ahogy eloterjesztesre kerult. Nem oriilok neki, hogyha in house szerzodesek fognak majd 
elokerulni, mert ebben a formaban szerintem jogsertoek lesznek.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Ugyosztalyvezeto asszonynak adorn meg a szot.
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Borbas Gabriella
Amiota ugyosztalyvezetd vagyok, harom in house szerzodest kotott az Onkormanyzat. Ez a 
bizottsag hagyta jova mind a harmat, egyet a Rev8 Zrt.-vel, kettot JGK-val. Nem emlekszem, 
hogy akkor ez az erveles elhangzott-e. Ahogy az eldterjesztes legelejen is van, a Kbt. 9 § 
(1) h) pontja azt mondja, hogy „kivetel”, azaz ezt a torvenyt nem kell alkalmazni, es most 
nem olvasnam fol, csak a fobb pontokat: olyan jogi szemellyel kotott szerzodesre, ahol donto 
befolyassal rendelkezik annak strategiai celjai meghatarozasaban, az eves netto arbevetel tobb 
mint 80%-a tolunk szarmazik, es nines benne magantoke-reszesedes. Tehat amikor ilyen 
ceggel kot az Onkormanyzat szerzodest, akkor nem szukseges kozbeszerzes lefolytatasa. Ez a 
JGK-ra 100%-ban igaz: donto befolyassal rendelkezik a strategiai celok meghatarozasaban az 
Onkormanyzat, magantoke-reszesedes a JGK-ban nines, eves netto arbevetelenek boven tobb 
mint 80%-a az Onkormanyzattol szarmazik. Ugyhogy itt az Onkormanyzat jogi allasfoglalasa 
az elmult honapokban es most is az, hogy azokban az esetekben, amikor a JGK-t olyan 
feladattal bizzuk meg, ami nem resze a kozszolgaltatasi szerzodesnek, ott akkor in house 
szerzodes kereteben kell megbiznunk ezzel a feladattal. Ezt irtuk le az eldterjesztes elejen, es 
az elmult felevben is pont ugyanilyen erveles alapjan kotottunk harom in house szerzodest, 
kettot a JGK-val, egyet pedig a Rev8-cal.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Arra esetleg tud valaszt adni, hogy mi volt az a logikai erveles, ami 
alapjan arra jutottak, hogy ez a kozszolgaltatoi szerzodesnek nem tud resze lenni? Van-e 
ennek valami objektiv jogi akadalya?

Borbas Gabriella
A JGK-val ot darab kozszolgaltatasi szerzodest kot az Onkormanyzat. Egyet a 
vagyongazdalkodasra, egyet a parkolasra, egyet a varosuzemeltetesre, egyet az 
intezmenyuzemeltetesre es egyet a piacuzemeltetesre. Mind az ot kozszolgaltatasi szerzodes 
2. szamu melleklete tartalmazza, hogy az adott eves kozszolgaltatasi szerzodes milyen 
feladatokra vonatkozik. Ezek a feladatok ott nem voltak felsorolva, es jelentos reszben azert 
nem, mert minden feladat, ami ennek az eloterjesztesnek a targyat kepezi, beruhazasi jellegu 
feladatat. Tehat nem a dologi vagy a mukodesi koltsegek kozott szerepel az Onkormanyzat 
koltsegveteseben, hanem a felhalmozasi koltsegek kozott, mert vagy beruhazasi, vagy 
felujitas jellegu feladat.

Satly Balazs
Dr. Juharos Robert, parancsoljon.

Dr. Juharos Robert
Szerintem ez az alapvetd felreertes. Onmagaban az a korulmeny, hogy a kozbeszerzesi 
torveny hatalya ala nem tartozna, az meg nem jelenti azt, hogy nincsen versenyeztetesi 
kotelezettseg. Az unids csatlakozasunkat kovetoen, miutan implementaltuk ezt a 
feltetelrendszert, amit az Unid alkalmaz, ezzel egyidejuleg kerult be termeszetesen a 
kozszolgaltatasi szerzodes modell is, aminek pont az a lenyege, hogy azokban az esetekben, 
ahol kozszolgaltatasi szerzodest kotok, ott monopoliumot adok a sajat gazdasagi 
tarsasagomnak. Egyebkent barki masnak is adhatok, az Unid nem tesz kulonbseget akozott, 
hogy magantulajdonban vagy kdztulajdonban van egy gazdasagi tarsasag, hogyha 
kozszolgaltatast vasarol, hanem a feltetelrendszert, a fmanszirozas modelljet adja meg. Itt az a 
lenyeg - az mind helyes, amit leirtak, tenyleg nem kell, hogy a kozbeszerzesi jog hatalya ala 
tartozzon, de attdl meg hogyha versenyen valo barmilyen formaban a sajat gazdasagi 
tarsasagunkat egyoldaluan mentesiteni akarjuk, akkor azt meg kell indokolni, vagy 
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versenyeztetesi eljarast kell lefolytatni, akkor is, ha az nem Kbt. hatalya ala tartozik. Ezert 
szoktuk azt csinalni, hogy vagy harom arajanlatot keriink, vagy megindokoljuk, hogy miert 
pont vele kotom meg ezt a szerzodest, mert lehetnek olyan piaci korulmenyek, amely mas 
gazdasagi szereplot nem tesznek ajanlat adasara lehetove, de ez alol nem mentesitheto. Az 
teljes felreertelmezese szerintem a jogi helyzetnek, hogyha azt mondjuk, hogy azert, mert nem 
tartozik a Kbt. hatalya ala, vagy a Kbt. hatalya alatt in house-nak mindsulne, ettol onmagaban 
felmentve erezziik magunkat minden alol, es kezbol kotiink szerzodest. A kezbol kotheto 
szerzodes tilalma szerintem viszonylag egyertelmu, amiota az unios jog itt van, ez egy 
versenyjogi kategoria, nem kozbeszerzes-jog, hanem versenyjogi oldalrol kozeliti meg a 
kerdest. En egyebkent a Revben sem ertettem egyet, itt ebben volt hosszu vitank a Rewel is, 
mar az elozo ciklusban is. Egyebkent viszonylag egyszeruen ala lehetett tamasztani egy 
ajanlatkerest, hogy miert 6 csinalja meg, ha le van papirozva, akkor ezzel nincsen gond, de 
egyebkent meg a tamogatasvizsgalo nyugodtan beleallhat ebbe a tortenetbe, hogy mi itt 
kezbol osztogatunk a sajat tarsasaguknak szerzodeseket, mert szerintem az serti az unios jogot. 
De nem en akarom itt erre megtanitani a Hivatalt, azt csinalnak, amit akamak, csak szerintem 
ez igy nem jo, meg esztetikailag sem szep. A cellal egyetertek. Azt nem tudom, hogy miert 
nem fer bele a kozszolgaltatasba. De ha nem fer bele a kozszolgaltatasba, akkor is be tudom 
szerezni, el tudom vele vegeztetni a munkat, csak ne azt irjam le, hogy semmit se kell... Mert 
itt az van benne, hogy semmit, beszerzesi eljarast se kell lefolytatni. Szerintem ezt helyteleniil 
itelik meg. Es nem latom alatamasztva, hogy miert.

Satly Balazs
Koszonom. Ugyosztalyvezeto asszony, parancsoljon.

Borbas Gabriella
Lang Szilvia, JGK gazdasagi vezetd asszonynak atadnam a szot, mert van meg penziigyi, 
szamviteli erviink, hogy miert nem folytatunk itt le beszerzesi eljarast, vagy nyilvanos 
versenyeztetest, ha ugy tetszik.

Lang Gaborne
Koszonom a szot. Igazabol jogi oldalrol nem szeretnek egyaltalan belebocsatkozni a dologba, 
penziigyi szempontbol olyan feladatokat tartalmaznak ezek a megbizasok, ami beruhazas, 
felujitas jellegu. tehat nem tudott belekeriilni a kozszolgaltatasi szerzodesiinkbe. Ennek a 
megbizasi szerzodesnek viszont van egy olyan pontja, hogy ez a megbizasi dij magaba 
foglalja a megrendelo tulajdonaba keriilo vagyontargyak ellenerteket. Tehat az a lenyeg, hogy 
ezeket at kell, adjuk aktivalasra az Onkormanyzat reszere, ezert nem kerulhetett bele a 
kozszolgaltatasi szerzodesiinkbe.

Satly Balazs
Koszonom szepen a tajekoztatast. Ha nines tovabbi hozzaszolas, akkor lezartam a napirend 
vitajat. Szavazas kovetkezik ahatarozati javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen, 3 nem szavazattal a hatarozati javaslatot elfogadta.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 49/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

(5 igen, 3 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel tortend in house szerzodes megkotesere

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. jdvahagyja a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel kotendo vallalkozasi 
szerzodest,

2. es felkeri a polgarmestert az eloterjesztes mellekletekent csatolt vallalkozasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 31.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat „Budapest Fovaros VHL keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo 
tervek elkeszitese” targyu szerzodes mddositasara
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Keruletgazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
Kovetkezik a 3. szamu napirendi pontunk. A napirend vitajat megnyitom. Nemeth Ders, 
parancsoljon.

Nemeth Ders
Koszonom. Egy kerdesem van: mi alapjan lett megitelve, hogy ez egy jo ar erre a 
szolgaltatasra, amivel kiegeszitjiik a szerzodest? Koszonom.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Feltetelezem, hogy a szerzodes elkesziteset egy ajanlatkeres elozte meg a 
szerzodo partneriink reszerol. En ugy tudom, hogy egyebkent azt a piaci indikativ ajanlatok 
segitsegevel ellenorizte a Hivatal, hogy az arajanlat megfelel-e a piaci viszonyoknak. 
Ugyosztalyvezeto asszony segitseget kernem, hogy tortent-e barmifele erofeszites arra, hogy 
ez vizsgalva legyen.

Borbas Gabriella
Igen, kertiink ket indikativ arajanlatot, mind a ketto egy kicsivel dragabb volt. Nagyjabdl 
ugyanez a kategoria, tehat nem millidkkal, hanem 1-2 szazezer forinttai dragabb, es ezzel 
igazoltuk, ez az ar kb. ennek az ovoda kiviteli tervnek az ara.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Tovabbi hozzaszolast nem latok, ezert a napirend vitajat lezartam. 
Szavazas kovetkezik az eloterjesztesrol.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 8 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a 
hatarozati javaslatot elfogadta.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 50/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a "Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” 

targyu szerzodes modositasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Studio Qvarta Kft.-vel (szekhely: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85., 
cegjegyzekszam: Cg. 01-09-709663) kotott "Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara 
vonatkozo tervek elkeszitese" targyu szerzodes modositasat jovahagyja,

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes melleklete szerinti szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

Napirend 1.4. pontja: Tajekoztatas az onkormanyzat folyamatban levo beszerzesi es 
kozbeszerzesi eljarasairol
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
4. napirendi pontunk kovetkezik: dontest nem igenyld tajekoztatas. Nekem egy kerdesem van 
Ugyosztalyvezetd asszonyhoz. A zoldfelilleti kozbeszerzesunknel mikorra varhato, hogy a 
bizottsagnak dontest kell hoznia az eredmeny megallapitasarol? Honapos pontossaggal, ha 
tudunk ilyet. Koszonom.

Borbas Gabriella
Picit bovebben valaszolok. Marcius 9-e volt a benyujtasi hatarido. Mind a hat reszre erkezett 
ajanlat. Az 1. reszre negy, a 2.-ra negy, a 3., 4., 5. es a 6. reszre pedig harom. Osszesen negy 
ceg tett ajanlatot. Az elbiralas zajlik, meg a hianypotlas nem kezdtuk meg, mert eleg sokfele 
biralati szempont van, akkumulatoros funyiro-gep, es egyebek. A hianypotlas hamarosan 
megkezdodik. Azt gondolom, hogy ha koztes dontest kell hozni, arra sor tudunk keriteni az 
aprilisi koltsegvetesi es penziigyi bizottsagi ulesen, es akkor a majusi honapban, vagy majus 
2-an vagy majus utolso heteben, nagyon remelem, hogy eredmenyt tudunk hirdetni.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Koszonom a beszamolot. Nekem az a kerdesem, hogy a 10-esnel, tehat amit most kiirunk, ott 
kb. mikorra tervezik a szerzodeskotest, illetve az ezt koveto tovabbi felujitasok kiirasanak mi 
a menetrendje korulbeliil, mert az viszont nem szerepelt a beszamoloban. Koszonom.
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Borbas Gabriella
A 10-es: a 34 darab lakasfelujitas, ami itt van napirenden, szeretnem, ha ott legkesobb julius 
elejen szerzodest tudnank kbtni, tehat eljuttatni a harom honap alatt az eljarast oda, hogy 
szerzodest kbssunk. Most van elokeszites alatt egy olyan kbzbeszerzes lakasfelujitasra, ami 
keretmegallapodas jellegu, keretmegallapodast kbtnenk a kivalasztott nyertes ceggel vagy 
cegekkel. Ez egy keteves keretmegallapodas lenne, folyamatosan lenne olyan kivitelezo vagy 
lennenek olyan kivitelezo cegei az Onkormanyzatnak, amelyek folyamatosan tudnak lakast 
felujitani egyedi megrendelesek alapjan. Egy olyan kbzbeszerzest keszittink most elo, es a 
masodik negyedevben nagyon szeretnenk meginditani, tehat meg junius vegeig.

Satly Balazs
Kbszbndm szepen. Nem latok tovabbi hozzaszblast. Dbntest nem igenyel a tajekoztatas.

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hatarozathozatal nelkiil 
tudomasul veszi a tajekoztatast.

ZART ULES

Napirend 1.5. pontja: Javaslat „34 db berlakas felujitasa 5 reszben - JVO” targyu 
kozbeszerzesi eljaras meginditasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Keriiletgazdalkoddsi Ugyosztaly vezetoje

A napirend tdrgyaldsa zdrt ales kereteben tortent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 51/2022. (III. 21.) sz. 

KPB hatarozatot a zdrt iilesrdl kesziilt jegyzokbnyv tartabnazza.

II. Kepviseld-testiileti eloterjesztesek velemenyezese

Napirend ILL pontja; Javaslat az „Epiiletek reszleges felujitasa 4 reszben - JVO” 
targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenymegallapitasara es a kbltsegvetest erinto dontes 
meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

A napirend tdrgyaldsa zdrt iiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 52/2022. (III. 21.) sz. 

KPB hatarozatot a zdrt iilesrdl kesziilt jegyzokbnyv tartabnazza.

Napirend II.2. pontja: Javaslat a TER_KOZ 2018. Csarnok negyed foutcaja - DeriM 
projekt megvalositasahoz tobbletfedezet biztositasara
Eldterjesztd: Piko Andas -polgdrmester, Rddai Daniel - alpolgarmester

A napirend tdrgyaldsa zdrt iiles kereteben tortent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 53/2022. (III. 21.) sz.

KPB hatarozatot a zdrt iilesrdl kesziilt jegyzokbnyv tartabnazza.
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NYILVANOS ULES

II/B. Tematikai blokk szavazasa

Satly Balazs
A Il/B. blokk kovetkezik, immar nyilvanos iilesen. Kerem a tisztelt Bizottsagot, ha kikeresi 
szandeka van, jelezze. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
A 3-ast szeretnem.

Satly Balazs
Rendben. Akkor a 4-es, 5-ds, 6-os pontokrol egyben szavazunk most. Kerem, szavazzanak.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 8 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul 
javasolta a Kepviselo-testulet szamara az eldterjesztesek targyalasat.

Napirend IL3. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend H.4. pontja: Javaslat a Foodhost Catering Vendeglato es Szolgaltato Kft.-vel 
megkotott szolgaltatasi szerzodesek modositasara, tovabba az intezmenyi 
gyermeketkeztetes teritesi dijairol szolo uj onkormanyzati rendelet megalkotasara
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 54/2022. (IH. 21.) szamu hatarozata 

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviseld-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2022. marcius 28-i iilese
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Napirend II.5. pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat altal fenntartott Jdzsefvarosi Ovodakban „Friss gyumolcs-zoldseg 
program” bevezetesehez szukseges penziigyi fedezet biztositasara
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 55/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testuletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviseld-testulet 2022. marcius 28-i iilese

Napirend IL6. pontja: 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 penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 56/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testuletnek a 
tajekoztato tudomasulvetelet.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviseld-testulet 2022. marcius 28-i iilese

Kiilon targyalt napirendi pont

Napirend IL3. pontja: Javaslat foldgaz beszerzessel kapcsolatos koltsegvetesi dontesek 
meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Satly Balazs
Megnyitom a 3. szamu napirend vitajat. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Az 1700 forint kobmeterenkenti ar rendkiviil magas. En javaslom, hogy ezt csokkentsiik, inert 
nem ennyibe kerul a foldgaz szerencsere, es ez igy tulsagosan megterheli a kdltsegvetest. 
Ugyhogy en szeretnem, hogyha ezt tudnank csokkenteni. Nem tudom, hogy ennek milyen 
mddja van. Errol kerdezem az Elnokot is, illetve szivesen meghallgatom, hogy esetleg az 
eloterjesztonek van-e erve emellett, vagy neki mi a velemenye errol.
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Satly Balazs
Koszonom szepen. Mondok egy kis hattertortenetet. A Bizottsaggal szerintem meg nem 
beszeltiink a foldgaz sourcing kerdesrol, illetve az elozo bizottsagi iilesen igen, de akkor tobb 
bizottsagi tag nem volt jelen. Az az Onkormanyzat szandeka, hogy abbol, az Onkormanyzat 
szamara meglehetosen eldnytelen konstrukciobol, amelyben a foldgazt jelen pillanatban 
beszerezziik, ettol ellepjiink, es az Onkormanyzat sajat beszerzest bonyolitson le foldgaz 
vonatkozasaban. Az elozo ulesiinkon a Bizottsag dontott arrol, hogy szerzodest kot egy erre 
szakosodott ceggel, akik ezt a kozbeszerzesi eljarast lebonyolitjak. A veliik valo elozetes 
egyeztetesek alapjan kerult ez az akkor pillanatnyi ar meghatarozasra. En egyetertek Nemeth 
kepviseld urral abban, hogy nem feltetlentil a csucsra erdemes meretezni a koltsegvetesi 
donteseinket, ebben abszolut van mozgaster. A jovo hetfoi kepviseld-testuleti iilesig meg 
minden bizonnyal fog csere-eldterjesztes kesziilni vagy modosito javaslat erkezni az 
eloterjeszto reszerbl. En azt gondolom, hogy ezeket a - ketsegtelenul a piaci viszonyok miatt 
meglevo - kockazatokat erdemes figyelembe venni, de talan nem ennyire tulbiztositva, ahogy 
az a jelenlegi eloterjesztesben szerepel. A jelenlegi dontesevel fedezetet biztosit a 
kozbeszerzeshez a Kepviselo-testiilet, a kozbeszerzesi eljarast pedig a Koltsegvetesi Bizottsag 
fogja meginditani varhatdan majus elejen vagy aprilis vegen. Kihagytam-e valamit, 
Ugyosztalyvezetd asszony a tajekoztatdbol? Nem. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Ertem, ez azt jelenti, hogy addig viszont a koltsegvetesben, amig le nem folyik ez az eljaras, 
ez az dsszeg le lesz kotve es masra nem hasznalhatd... (kozbeszolas - nem hallatszik) 
...a negyedik negyedev, oktober 1-tol december 31-ig, vagy hogyha nem jol tudom, akkor... 
Milyen hatasa lesz ennek a dontesnek? Akkor ez a kerdesem.

Borbas Gabriella
Bizottsagi elnok ur az elobb mondta, hogy csere-eloterjesztest terveziink benyujtani, amiben 
nem 1700 Ft-os gazarral terveziink szamolni, hanem egy alacsonyabb gazarral. A Sourcing 
Hungary Kft.-tol ma kertem szakvelemenyt arra vonatkozdan, hogy akkor milyen gazarral 
szamoljunk, ezt varom, maholnap megkiildik. Es egy alacsonyabb gazarral ujra fogom 
szamolni a fedezetigenyt, es ertelemszeriien az a fedezetigeny le lesz kotve a koltsegvetesben, 
de az nem 1700 forint lesz.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Tehat akkor most egy olyan eloterjesztesrol szavazunk, ami biztos, hogy valtozni fog. Akkor 
nem ertem, hogy mi arrol szavazunk, hogy ezt targyalja meg a KT es kozben majd egy masik 
lesz, amirol meg mi mar nem fogunk szavazni. En javaslom, hogy akkor mi is ugy javasoljuk 
a KT-nak, hogy egy alacsonyabb osszeggel, mondjuk, 700 forinttai szerepeljen, es akkor 
maximum az eloterjeszto figyelembe veszi, vagy nem ami javaslatunkat.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Ebbe az iranyba szerettem volna en is terelni a beszelgetest. 
Termeszetesen a Bizottsagnak es a bizottsag tagjainak jogaban all javaslatot tenni, ezt a celt 
szolgalja onmagaban a kepviseld-testuleti eldterjesztes velemenyezesenek az intezmenye. 
Elhangzott itt egy 700 forintos javaslat. En azt le tudom igy forditani, hogy felvesziink egy 
hatarozati pontot, amiben azt javasoljuk az eloterjesztonek, hogy fontolja meg az egysegar 
feliilvizsgalatat, ami akar lehet 700 forint is. Nem tudom, hogy ezt ala tudjuk-e tamasztani 
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valamivel. Bevallom, az en gazpiaci ismereteim viszonylag hianyosak. Ha a 700 forintos ar 
jobban alatamaszthato, mint az eloterjesztesben szereplo, akkor tisztelettel kernem, hogy 
ossza meg velunk a velemenyet.

Nemeth Ders
Most korulbeliil a gazar 400-450 Ft a piacon. Azt gondolom, hogy erre ra kell azert egy 
buffert tenni. Illetve meg a gazaron felul van az arres meg mindenfele egyeb koltseg, az 
mondjuk egy olyan 80-100 forint, ezert en azt gondolom, hogy a 450 forintra egy 30%-os 
buffert rateve, plusz meg egy 100 forintot rateve, az 700 forint. Ezert 700 forintot javasolnek, 
aztan meglatjuk, hogy a tanacsado mit mond, es akkor az eloterjeszto meg dont ugy, ahogy 
dont.

Satly Balazs
Koszonom szepen. En tamogatni fogom a javaslatot. Akkor a Bizottsag ketto darab hatarozati 
pontot hoz. Az egyik: tamogatja, hogy a Kepviselo-testiilet az eloterjesztest targyalja. Ketto: a 
Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiilet szamara, hogy a gazar egysegarat 700 forintban 
hatarozza meg. A megfeleld mertekegyseget, kerem, hogy a Hivatal egeszitse ki majd hozza. 
Ha ez igy megfeleld, akkor errol fogunk szavazni. Koszonom szepen.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 8 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a 
hatarozati javaslatot elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 57/2022. (III. 21.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat;

2. javasolja a Kepviselo-testiiletnek, hogy a foldgaz egysegarat 700 Ft/m3+AFA-ban 
hatarozza meg.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2022. marcius 28-i iilese
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Satly Balazs
Napirendi pontjaink vegere ertiink. A Bizottsag tagjainak lehetosege van kerdeseket feltenni a 
Bizottsag elnokehez, illetve ajegyzohoz. Nem latok erre jelentkezot. A bizottsagi tiles 15:46- 
kor veget ert. Koszonom szepen mindenkinek a munkajat mara.

Satly Balazs
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

elnok

Egry Attila
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

alelnok

A jegyzokonyvet keszftette:

Emmer Rita /
Jogi es Szervezesi Ugyos/tjy

Szervezesi Iroda I « tlB 
ugyintezo

x $
A jegyzokonyv melleklete:
Melleklet: szavazasi lista MVoksbol
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Melleklet

Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 21. 15:14
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 47. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Baltsani Ciro Igen -
dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Egry Attila Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 21. 15:15
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 48. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 1.1. pontja: Javaslat szerzodes megkotesere a 2022-es 
jozsefvarosi Reszveteli Koltsegveteshez kapcsolodo kommunikacios feladatok 
vegrehajtasa, kulonosen a grafikai, fotos es videos anyagok gyartasa targyaban

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 71.43 55.56
Nem 2 28.57 22.22
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
dr. Balisani Ciro Nem -
dr. Juharos Robert Nem -
Egry Attila Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 21. 15:27
Tlpusa: Nyilt
Hatarozat 49. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 1.2. pontja: Javaslat in house szerzodes megkotesere a
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
tgen 5 62.50 55.56
Nem 3 37.50 33.33
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
dr. Balisani Ciro Nem -
Egry Attila Nem -
dr. Juharos Robert Nem -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius21. 15:29
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 50. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend I.3. pontja: Javaslat ..Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak felujftasara es atalakitasara 
vonatkozo tervek elkeszitese” targyu szerzodes modositasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Balisani Ciro Igen -
Egry Attila Igen -
dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 21. 15:37
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 54-56. Elfogadva
Egyszeru

Targya: tematikai blokk szavazasa: napirend II. 4-6. pontjai

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks
dr. Balisani Ciro Igen
Egry Attila Igen
dr. Juharos Robert Igen
Kiss Csilla Eszter Igen
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen
Veres Gabor Igen
Stettner Istvan Tavol

Frakcio

0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius21. 15:45
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 57. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend IL3. pontja: Javaslat foldgaz beszerzessel kapcsolatos 
koltsegvetesi dontesek meghozatalara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Balisani Ciro Igen -
Egry Attila Igen -
dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Stettner Istvan Tavol 0
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