
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

1.5. . ,................ sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 16-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő beszerzési és közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: Borbás Gabriella, Kerületgazdálkodási Ügyosztályvezető
Készítette: Borbás Gabriella, ügyosztályvezető
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

1. melléklet: Önkormányzat folyamatban lévő közbeszerzései
2. melléklet: Önkormányzat folyamatban lévő beszerzései

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottságának kérésére a Polgármesteri Hivatal elkészítette az Önkormányzat beszerzéseiről 
és közbeszerzéseiről szóló, 2022. május 9. napi adatokat tartalmazó tájékoztatást.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

II. A beterjesztés indoka
A jelen előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tájékoztatást a bizottság kérte.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a bizottság naprakészen tartása az önkormányzat folyamatban lévő beszerzési és 
közbeszerzési eljárásairól.
A tájékoztató pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Mötv. 46. § (1) bekezdése, 60. §-a és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 588/2021. (X. 28.) számú határozatával 
elfogadott Beszerzési Szabályzat V. Fejezet (2): Az Önkormányzat beszerzési tevékenysége ellátását a 
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a polgármester által negyedévente, 
tárgynegyedévet követő hónapban előterjesztett tájékoztatója útján ellenőrzi.

A fenti rendelkezések alapján kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.

ÉRKEZETT
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Budapest, 2022. május 11.

Borbás Gabriella
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
Leírta: Borbás Gabriella
PÉNZÜGYI FEDEZETET 1GÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLLER. Kl^S ÉVA

Ellenőrizte: I /

dr. Vörqs Szilvia 
ALJEGYZŐ

i

JÓVÁHAGYTA:

Sátly Balázs
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke



1. melléklet

Önkormányzat folyamatban lévő közbeszerzései - 2022, május

Ssz. Közbeszerzési eljárás megnevezése Eljárás állapota

Közbeszerzés tárgya 
(árubeszerzés/építési 

beruházás/szolgáltatás 
megrendelése). eljárásrend

1
Bp. VIO. Déri Miksa utca közterületi 
megújítása. - REV8

Szerződéskötési moratórium 2022.05.06-án járt le.
Szerződéskötés folyamatban.

építési beruházás, nemzeti nyílt eljárás

2

Budapest Főváros VIII. kerületének területén 
az önkormányzat tulajdonában álló és a JGK 
Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő 
közterületi zöldterületek fenntartása

2022.01.10-én KPB megindította az eljárást. Az ajánlattételi 
felhívás megjelent, ajánlattételi határidő 2022.03.09. KPB 

közbenső döntése megtörtént 2022.05.02-án. Árindoklás kérés 
került kiküldésre több rész esetén.

szolgáltatás megrendelés, uniós nyílt

3
Józsefváros Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és 
hozzátartozó útszegélyek javítása, felújítása

2022.05.02-án KPB megállapította az eredményt.
Szerződéskötési moratórium van 2022.05.13-ig.

Szerződéskötési folyamat ezt követően kezdődik.
építési beruházás, nemzeti nyílt eljárás

4
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások felújítása 2022/1

2022.03.21-i KPB indította az eljárást. 2022.04.20-án volt az 
ajánlattétel Bírálat, hiánypótlás folyamatban van. Minden részre 

étkezett 3-5 db ajánlat
építési beruházás, nemzeti nyílt eljárás

5 Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása 2022.05.16-i KPB-re terjesztjük elő az eljárás megindítását. építési beruházás, nemzeti nyílt eljárás

6 Józsefváros - Földgáz energia beszerzése 2022.05.23-i KPB-re terjesztjük elő az eljárás megindítását árubeszerzés, nemzeti nyílt eljárás

7 Lakásfelújítás keretszerződés 2 részben Előkészítés alatt, előzetes piaci konzultáció van folyamatban 
2022.05.13-ig.

építési beruházás, nemzeti nyílt eljárás

8 Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának 
kialakítása Előkészítés alatt, műszaki dokumentáció véglegesítése folyik építési beruházás, nemzeti nyílt eljárás

9
Budapest Főváros VIII. kerületének területén 
üzemelő térfigyelő rendszer modernizációja

Előkészítés alatt, műszaki dokumentáció véglegesítése folyik árubeszerzés, nemzeti nyílt eljárás

10 Takarítógép beszerzése Előkészítés alatt, műszaki dokumentáció véglegesítése folyik árubeszerzés, nemzeti nyílt eljárás

11
Práter utca közterületi megújítása a Futó utca 
és Szigony utca közötti szakaszon

Tervek engedélyezése folyamatban építési beruházás, nemzeti nyílt vagy 
tárgyalásos eljárás

12
Tömő utca közterületi megújítása a Leonardo 
da Vinci utca és a Szigony utca közötti 
szakaszon

Tervek engedélyezése folyamatban építési beruházás, nemzeti nyílt vagy 
tárgyalásos eljárás



2. melléklet

Az Önkormányzat folyamatban lévő beszerzései - 2022. május

Sszá 

m
Beszerzési eljárás megnevezése

(Becsült) érték 
nettó Ft

Szervezeti egység Eljárás állapota
Beterjesztés tervezett dátuma 

KPB ülésére

Beszerzés tárgya 
(árubeszerzés/épitési 
beraházás/szolgáltatá 

s megrendelése)

1

Bacsó Béla utca Vásár utca és Népszínház 
utca közti szakaszának közterületi felújítás 

tervezési és engedélyeztetési feladatainak 
ellátása

10 000 000 RÉV 8 zrt.
Ajánlattételi felhívás megjelent a 

honlapon. Ajánlatok beadási 
határideje: 2022. május 9.

2022. május szolgáltatás megrendelés

2
Közterület megújítás tervezés Józsefváros 

Krúdy Gyula és Mária utca egyes 

szakaszain
7 000 000 RÉV 8 zrt.

Ajánlattételi felhívás megjelent a 
honlapon. Ajánlatok beadási 

határideje: 2022. május 9.
2022. május szolgáltatás megrendelés

3

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Vagyongazdálkodási Igazgatóságának 

fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási 
ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

12 000 000
Beruházási, Közbeszerzési 

és Pályázati Iroda

Ajánlattételi felhívás megjelent a 
honlapon. Ajánlatok beadási 
határideje: 2022. május 13.

2022. június szolgáltatás megrendelés

4

Szociális és lakhatási helyzettel és a 
közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves 

kutatás a Magdolna és az Orczy 
negyedben

4 500000 RÉV 8 zrt.
Ajánlattételi felhívás megjelerA a 

honlapon. Ajánlatok beadási 
határideje: 2022. május 18.

2022. június szolgáltatás megrendelés

5
Szociális ellátások új helyi rendszerét 
megalapozó koncepció kidolgozásához 

kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány
3 000 000

Humánszolgáltatási 
Ügyosztály

Ajánlattételi felhívás megjelent a 
honlapon. Ajánlatok beadási 
határideje: 2022. május 30.

2022. június szolgáltatás megrendelés


