
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilet Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

JEGYZOKONYVI KI VON AT

Kesziilt: A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2022. majus 2-an (hetfo)
15.00 orai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 9. resides uleserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

66/2022. (V. 02.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(Irdsbeli eloterjesztesek)

I/A. Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat egyiittmukodesi megallapodas modositasara az Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem ELTE Fiiveszkerttel
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

2. Javaslat „J6zsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozo tervek elkeszltese Gyermekek Atmeneti Otthona 
befogadasa celjabol” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Keriiletgazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

3. Javaslat „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi 
Igazgatosaganak fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati 
koncepcio kialakitasa” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos 
dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Keriiletgazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

4. Javaslat a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teruleten az onkormanyzat 
tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo kozteriileti 
zoldteriiletek fenntartasa” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso 
dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Keriiletgazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

5. Javaslat a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag - szerzodesatruhazasi 
megallapodas megkoteserol a MONKINA Bt.-vel es a Doctor Consulting Kft.-vel - 
59/2022. (IV. 25.) szamu hatarozatanak modositasara
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildikd - alpolgarmester

6. Tajekoztato a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 2022. evi iizleti tervenek 
elso negyedeves vegrehajtasarol
Eldterjesztd: Kovacs Otto - a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosaganak elndke
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7. Tajekoztato a Rev8 Zrt. 2022. evi iizleti tervenek elso negyedeves vegrehajtasarol 
Eldterjesztd: Sdrkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatoja

8. Tajekoztato a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. 2022. evi iizleti tervenek 
elso negyedeves vegrehajtasarol
Eldterjesztd: Ivanyos Janos - a Jozsejvdros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. vezerigazgatoja

I/B. Zart eloterjesztesek

9. Javaslat a „J6zsefvarosi Onkormanyzat tnlajdonaban es kezdeseben allo 
ntpalyak, jardaszakaszok es hozzatartozo utszegelyek javitasa, karbantartasa” 
targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

10. Tajekoztato a ,,Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. mukodesenek es 
gazdalkodasanak atfogo rendszerdlenorzese” es a „A JKN Zrt. beszerzesi 
djarasainak, a Jozsefvarosi Onkormanyzat balatonalmadi strandfiirdoje 
berbeadasanak, valamint az onkormanyzati tnlajdonu ingatlanok JKN Zrt. altali 
hasznositasanak vizsgalata” targyn belso ellenorzesi jdentes intezkedesi terveirol 
es azok vegrehajtasarol
Eldterjesztd: Ivanyos Janos - a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. vezerigazgatoja

II. Kepvisdo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat Jozsefvaros 2022-2029-re vonatkozo kozep- es hosszn tavu 
vagyongazdalkodasi tervenek elfogadasara
Eldterjesztd: Piko Andras — polgdrmester, Radai Daniel - alpolgarmester, 
Veres Gabor - kepviselo

2. Javaslat a „Vilagos kapualjak 2022” palyazat kiirasanak elfogadasara 
Eldterjesztd: Radai Daniel - alpolgarmester, Camara-Bereczki Ferenc Miklos - kepviselo

3. Javaslat ideiglenes helyi vedelemmel kapcsolatos dontesek meghozatalara (Vajda 
Peter utca 33-35. sz., Prater utca 69. sz. ingatlanok)
Eldterjesztd: Piko Andras - polgdrmester, Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

4. Javaslat emlektablak kihelyezesevel kapcsolatban
Eldterjesztd: Piko Andras - polgdrmester, Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

5. Javaslat az „Eurdpai Bizottsag „Polgarok, egyenloseg, jogok es ertekek” cimii 
programjanak CERV-2022-CHILD” palyazattal kapcsolatos dontesekre 
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

6. Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak bernhazasaival es felnjitasaival kapcsolatos 
koltsegvetesi dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

7. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testhleti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az dozo 
ules ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol 
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester
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L Atruhazott bizottsagt hataskoru eldterjjesztesek

Nyilvanos ules

Tematikai blokk szavazas

Napirend LI. pontja: Javaslat egyiittmukodesi megallapodas modositasara az Eotvos 
Lorand Tudomanyegyetem ELTE Fiiveszkerttel
Eloterjeszto: Dr. Erdss Gabor - alpolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Fenziigyi Bizottsaganak

67/2022. (V. 02.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas)

egyiittmukodesi megallapodas modosftasarol az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem 
ELTE Fiiveszkerttel

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata hozzajarul az Eotvos 
Lorand Tudomanyegyetemmel (szekhely: 1053 Budapest, Egyetem ter 1-3.; adoszam: 
15308744-2-41; kepviseli: Dr. Orloci Laszlo igazgato, ELTE Fiiveszkert) 
2021. szeptember 30. napjan alairt egyiittmukodesi megallapodas modositasahoz az 
ELTE Fiiveszkertben torteno bolcsodei, ovodai es altalanos iskolai foglalkozasok 
megtartasa erdekeben;

2. az 1. hatarozati pontban foglaltak alapjan felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 
2. szamu mellekletet kepezo modositasokkal egyseges szerkezetu egyiittmukodesi 
megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2. pont eseteben: 2022. majus 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Hroda
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat „J6zsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epiiletenek 
felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona 
befogadasa celjabol” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dentes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 

68/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 mem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds) 

a „Bndapest Fbvaros VIM. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo 
berlakasok felujitasara vonatkozo tervezes keretszerzodes” 

targyu beszerzesi eljaras eredmenyeroi

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. a „J6zsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es atalakitasara 
vonatkozo tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabol" 
targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. a „J6zsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es atalakitasara 
vonatkozo tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabol” 
targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesi eljarasban a legalacsonyabb 
bsszegu ellenszolgaltatast tartalmazo, ervenyes ajanlatot a PANNONPLAN 
Tervezbiroda Korlatolt Felelbssegu Tarsasag (9021 Gybr, Sarkantyu koz 4.) 
ajanlattevb tette, ezert b az eljaras nyertese. A szolgaltatas elvegzesere iranyulb 
elfogadott ajanlati ar netto 17.949.000,- Ft + AFA.

3. felhatalmazza a polgarmestert az elbterjesztes 4. szamu melleklete szerinti tervezesi 
szerzbdes alairasara.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: a 3. pont eseteben 2022. majus 6.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.3. pontja: kiilbn targyalasra kikertek

Napirend L4, pontja: kiilbn targyalasra kikertek
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag - szerzodesatruhazasi 
megallapodas megkoteserol a MONKINA Bt.-vel es a Doctor Consulting Kft.-vel - 
59/2022. (IV. 25.) szamu hatarozatanak modosftasara
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko - alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

69/2022. (V. 02.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag - szerzodesatruhazasi megallapodas megkoteserol a 
MONKINA Bt.-vel es a Doctor Consulting Kft.-vel - 59/2022. (IV. 25.) szamu 

hatarozatanak modositasarol

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy az 59/2022. (IV. 25.) szamu 
hatarozatanak melleklete szerinti szerzodes helyebe jelen eloterjesztes 1. szamu melleklete 
szerinti szerzodes lep, melyben az Onkormanyzat szerzodesatruhazasi megallapodast kot a 
MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltato Beteti Tarsasaggal (szekhelye: 2143 Kistarcsa, 
Kapolna u. 44/a., Cg.: 13-06-055101, adoszam: 28421467-2-13, kepviseli: Dr. Lazar Laszlo 
iigyvezeto) es a Doctor Consulting Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal (szekhelye: 1088 
Budapest, Krudy Gy. u. 17. 1/1., Cg.: 01-09-933325, adoszam: 12414228-1-42, kepviseli: 
Vadane Dr. Nagy Nora iigyvezeto). Egyebekben az 59/2022. (IV. 25.) KPB hatarozat 
valtozatlan.

Felelds: polgannester
Hatarido: dontes napja

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda

Napirend 1.6. pont.jja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.7. pontjja; kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.8. pontja: kiilon targyalasra kikertek

A Bizottsag letszama - Egry Attila erkezesevel - 7fore valtozott.
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Kiilbn targyait napirendi pontok

Napirend 1.3. pontja: Javaslat „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi 
ugyfelszolgalati koncepcio kialakitasa” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel 
kapcsolatos dentes meghozatalara
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazddlkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

70/2022. (V. 02.) szamu hatarozata
(3 igen, 0 nem, 4 tartozkodas szavazattal) 

a „Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati koncepcio kialakitasa” 

targyu beszerzesi eljaras eredmenyerbl

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy nem fogadja el az alabbi hatarozati 
javaslatot:

1. a „ Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati koncepcio kialakitasa" 
targyu kozbeszerzesi ertekhatdrt el nem ero beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. a „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi ugyfelszolgalati koncepcio kialakitasa" 
targyu, kozbeszerzesi ertekhatdrt el nem ero beszerzesi eljdrdsban a legjobb dr-ertek 
elv szerinti, ervenyes ajanlatot az IFUA Horvath & Partners Kft. (1117 Budapest, 
Buda-part ter 2.) ajdnlattevo tette, ezert d az eljaras nyertese. A szolgdltatds 
elvegzesere irdnyuld elfogadott ajdnlati dr netto 11.200.000 Ft + AFA, azaz brutto 
14.224.000 Ft.

3. felhatalmazza a polgdrmestert az eldterjesztes 4. szdmit melleklete szerinti 
keretszerzodes aldirdsara.

Felelbs: polgarmester
Hataridd: 2022. majus 2.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teruleten az 
bnkormanyzat tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo 
kozteriileti zoldteriiletek fenntartasa” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos 
kbzbensb dbntes meghozatalara
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Keruletgazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

71/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(4 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

a ,,Budapest Fovaros VIM. keriiletenek teriileten az bnkormanyzat tulajdonaban allo es a 
JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben levo kozteriileti zoldteriiletek fenntartasa” 

targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kbzbensb dbntesrbl

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy a „Budapest Fovaros VIII. keriiletenek 
teriileten az bnkormanyzat tulajdonaban allo es a JGK Zrt. fenntartasaban es kezeleseben 
levo kozteriileti zoldteriiletek fenntartasa” targyu, a kbzbeszerzesekrol szolb 2015. evi 
CXL1II. tbrveny Kbt. Masodik resz 81. § (1) bekezdes szerinti nyllt kozbeszerzesi eljarasban a 
Biralobizottsag javaslata alapjan

1. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkep fib Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye:l 116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevbnek a kozbeszerzesi eljaras 
1. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

2. a ZOFE Zbldteriilet-fenntartb es Fejlesztb Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em. ajanlattevbnek a kozbeszerzesi 
eljaras 1. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban 
foglaltak alapjan ervenytelen,

3. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevbnek a kozbeszerzesi eljaras 
1. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

4. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevbnek a kozbeszerzesi eljaras 
2. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

5. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevbnek a kozbeszerzesi eljaras 
2. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

6. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevbnek a kozbeszerzesi eljaras 
3. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,
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7. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye: 1174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 
3. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

8. a Hairmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 
4. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

9. a Vinifera Hungary Kft.
szekhelye:! 174 Budapest Zsuzsanna utca 22. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 
4. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

10 a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye:l 116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 
5. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen,

11. a Harmat Kert Parkfenntarto es Parkepito Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
szekhelye: 1116 Budapest Barazda utca 42. ajanlattevonek a kozbeszerzesi eljaras 
6. reszeben benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022.05.03.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaiy 
Beruhazasi, Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda

Veres Gabor nem vett reszt a szavazdsban.

A Bizottsdg letszama - dr. Juharos Robert erkezesevel - 8 fore vdltozott.

Napirend 1.6. pontja: Tajekoztato a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 2022. evi 
iizleti tervenek elso negyedeves vegrehajtasarol
Eloterjeszto: Kovacs Otto - a Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosaganak elndke

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag hatarozathozatal nelkiil megtargyalta a tajekoztatot.

Napirend 1.7. pontja: Tajekoztato a Rev8 Zrt. 2022. evi iizleti tervenek elso negyedeves 
vegrehajtasarol
Eloterjeszto: Scirkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatoja

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hatarozathozatal nelkiil megtargyalta a tajekoztatot.
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Napirend 1.8. pontja: Tajekoztato a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. 2022. evi 
iizleti tervenek eiso negyedeves vegrehajtasarol
Eloterjeszlo: Ivanyos Janos - a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. vezerigazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Koltsegvetesi es Penzfigyi Bizottsaganak 

72/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(3 igen, 3 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, nem fogadja el dr. Juharos Robert iigyrendi 
javaslatat arra vonatkozoan, hogy a tajekoztato megtargyalasa a polgarmester jelenleteben 
tortenjen a kovetkezo bizottsagi vagy kepviselb-testuleti iilesen.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penzfigyi Bizottsaganak 

73/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(3 igen, 3 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, nem fogadja el Egry Attila iigyrendi 
javaslatat arra vonatkozoan, hogy a tajekoztatot a Kepviselo-testiilet targyalja meg.

A Koltsegvetesi es Penzfigyi Bizottsag hatarozathozatal nelkfil megtargyalta a tajekoztatot.

A Bizottsag letszdma - Veres Gabor tdvozdsdval - 7fore vdltozott.

Zart files

Napirend L9. pontja: Javaslat a „ Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban es 
kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es hozzatartozo utszegelyek javitasa, 
karbantartasa” targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara
Eloterjeszlo: Borbas Gabriella - a Kerilletgazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penzfigyi Bizottsaganak 

74/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal) 

(nev szerint tortent a szavazas)

a „Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok 
es hozzatartozo utszegelyek javitasa, karbantartasa” targyu 

kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy a „J6zsefvarosi Onkormanyzat 
tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es hozzatartozo utszegelyek javitasa, 
karbantartasa” targyu, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny Harmadik resz, 
112. § (1) bekezdes b) pontja szerinti nyilt, reszajanlattetel biztositasaval lefolytatott 
kozbeszerzesi eljarasban az eljarast lezaro dontest az alabbiak szerint hozza meg:
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1. megallapltja, hogy az eljaras eredmenyes;

2. megallapltja, hogy az eljarasban az ervenyes es nyertes ajanlattevo az alabbi:

ervenyes es nyertes ajanlattevo neve: PARK-TER Utepfto es Fenntarto Beteti Tarsasag 
Szekhelye: 1044 Budapest, Szekesdulo sor 8.
adoszama: 28242321-2-41
cegjegyzekszam: 01-06-115370
elfogadott ajanlat: netto 162 946 950 forint;
alkalmassagat eldzetesen es tetelesen is megfeleloen igazolta;
az ertekeles indokolasa: az adott ajanlat tartalmazza a legjobb ar-ertek aranyu ajanlatot,

3. megallapltja, hogy az eljarasban ervenytelen ajanlatot tett az alabbi ajanlattevo:

ervenytelen ajanlatot tett ajanlattevo neve : Sandoraszfalt Utepito Kft.
Szekhelye: 1141 Budapest, Szuglo utca 82.
adoszama: 24720795-2-42
cegjegyzekszam: 01-09-178900

4. a 2. hatarozati pont alapjan felkeri a polgarmestert az eredmeny kihirdetesere es a
szerzodeskotesi moratoriumot kovetoen az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti 
vallalkozasi szerzodes alairasara az eljarasban nyertesnek nyilvanitott ajanlattevovel.

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

eredmenyhirdetestol szamitott 60 napon beliil (a szerzodeskotesi moratorium 
lejartat kovetoen)

A dontes vegreJhajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaiy 
Bernhazasi, Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda

Napirend L10. pontja: Tajekoztato a „J6zsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. 
mukodesenek es gazdalkodasanak atfogo rendszerelienorzese” es a „A JKN Zrt. 
beszerzesi eljarasainak, a Jozsefvarosi Onkormanyzat balatonalmadi strandfiirdoje 
berbeadasanak, valamint az bnkormanyzati tnlajdonu ingatlanok JKN Zrt. altali 
hasznositasanak vizsgalata” targyn belso ellenorzesi jdentes intezkedesi terveirol es 
azok vegrehajtasarol
Eloterjesztd: Ivanyos Janos - a Jozsefraros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. vezerigazgatoja

ZART ULES

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hatarozathozatal nelkiil megtargyalta a tajekoztatot.

A Bizottsag letszama - Egry Attila tdvozdsdval - 6 fore vdltozott.
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II. Kepviseld-testiileti eloterjesztesek velemenyezese

Nyilvanos tiles

Napirend II.1. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend IL2. pontja: Javaslat a „Vilagos kapualjak 2022” palyazat kiirasanak 
elfogadasara
Eldterjeszto: Rddai Daniel - alpolgarmester, Camara-Bereczki Ferenc Miklos - kepviselo

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 

75/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

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

Felelos: polgannester
Hatarido: a Kepviseld-testulet 2022. majus 5-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend II.3. pontja: Javaslat ideiglenes helyi vedelemmel kapcsolatos dontesek 
meghozatalara (Vajda Peter utca 33-35. sz., Prater utca 69. sz. ingatlanok)
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester, Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 

76/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

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

Felelos: polgannester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. majus 5-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda
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Napirend H.4. pontja: Javaslat emlektablak kihelyezesevel kapcsolatban
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester, Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

77/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. majus 5-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend IL5. pontja: Javaslat az „Europai Bizottsag „Polgarok, egyenldseg, jogok es 
ertekek” cimii programjanak CERV-2022-CHILD” palyazattal kapcsolatos dontesekre 
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

78/2022. (V. 02.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. majus 5-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Polgarmesteri Kabinet

Napirend IL6. pontja: Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak beruhazasaival es felujitasaival 
kapcsolatos koltsegvetesi dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

79/2022. (V. 02.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. majus 5-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend IL7. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri ddntesek 
vegrehajtasarol, az elozo iiles ota tert fontosabb intezkedesekrdl, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

Budapest Jozseffvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak

80/2022. (V. 02.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 mem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. majus 5-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi Iroda

Kiilbn targyalt napirendi pontok

Napireud IH.l. pontja: Javaslat Jozsefvairos 2022-2029-ire vonatkozd kozep- es hosszu 
tavii vagyongazdalkodasi tervenek elfogadasara
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester, Rddai Daniel - alpolgarmester, Veres Gabor - kepviseld

A letszdm - dr. Balisani Ciro es dr. Juharos Robert tdvozdsdval -4 fore vdltozott, 
a Bizottsag hatdrozatkeptelenne vdlt, igy nem hozott dontest a napirend tdrgydban.

Budapest, 2022. majus 3.

Satly Balazs s.k. 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

elnok

Egry Attila s. k. 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

al elnok

/ *
A jegyzokiinyvi kivonat hiteles

Czira Eva Mandula
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi lroda 

irodavezeto

A jegyzokiinyvi kivonatot keszitette:

Emmer Rita
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi Iroda 

iigyintezo
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