
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 16-án (hétfő)
15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott 10. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

81/2022. (V. 16.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztések)

I/A. Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat a Losonci tér megújítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

2. Javaslat a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Vay Ádám, Alföldi és a 
Népszínház utca egyes szakaszain” tárgyú beszerzési eljárás eredményével 
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

3. Javaslat játszótér felújításokra vonatkozó in house szerződés megkötésére a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

4. Javaslat az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
részére történő eszközvásárlásra - hűtőgép, orvosi bútor és egyéb bútor beszerzés 
tárgyú döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

5. Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő beszerzési és közbeszerzési 
eljárásairól
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

I/B. Zárt előterjesztés

6. Javaslat „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
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I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

Nyilvános ülés

Tematikai blokk szavazás

Napirend Ll, pontja: Javaslat a Losonci tér megújítására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

82/2022. (V. 16.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokkban történt szavazás)

a Losonci tér megújítására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja a Rév8 Zrt.-vel kötendő, a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 
(hrsz.: 35728/33) közterületi megújítás közösségi tervezési és tervezési folyamatával 
kapcsolatos megbízási szerződést,

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékleteként csatolt megbízási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 1.2. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend 1.3. pontja: külön tárgyalásra kikérték
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat az EBPIÏ keretében a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ részére történő eszközvásárlásra - hűtőgép, orvosi bútor és egyéb 
bútor beszerzés tárgyú döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

83/2022. (V. 16.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokkban történt szavazás)

az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére történő 
eszközvásárlásról - hűtőgép , orvosi bútor és egyéb bútor beszerzésről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 
történő hütögépbeszerzésre vonatkozóan elfogadja a Media Markt áruház (Media 
Markt Magyarország Kft. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.) 1. melléklet 
szerinti ajánlatát bruttó 2.804.976 Ft értékben, mely az áru értékét és a szállítást is 
magában foglalja.

2. az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 
történő orvosi bútorok beszerzésére vonatkozóan elfogadja a Medigor Bt. (8200 
Veszprém, Bezerédi u. 2.) ajánlatát bruttó 3.614.040 Ft értékben, mely az áru értékét 
és a szállítást is magában foglalja.

3. az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 
történő egyéb bútorbeszerzésre vonatkozóan elfogadja az Ikea Lakberendezési Kft. 
(1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) ajánlatát bruttó 11.284.562 Ft értékben, mely az 
áru értékét és a szállítást is magában foglalja.

4. Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzata megrendeli az EBPII keretében a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az 1-3. határozati pontok 
szerinti eszközöket, és felhatalmazza a polgármestert az 1-3. határozati pontok szerint 
elfogadott megrendelések teljesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a 4. pont esetében 2022. május 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Külön tárgyalt napirendi pontok

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Vay Ádám, 
Alföldi és a Népszínház utca egyes szakaszain” tárgyú beszerzési eljárás eredményével 
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla — a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

84/2022. (V. 16.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Vay Ádám, Alföldi és a Népszínház utca 
egyes szakaszain” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Vay Ádám, Alföldi és a Népszínház utca 
egyes szakaszain” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményes;

2. a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Vay Ádám, Alföldi és a Népszínház utca 
egyes szakaszain” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot az 
OpenSpace Kft. (1081 Budapest, Kiss József u. 2.) tette, ezért ö az eljárás nyertese, az 
elfogadott ajánlati ár 3.650.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.635.500.- Ft.

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt 
tervezési szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a 3. határozati pont tekintetében 2022. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.
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Napirend L3. pontja: Javaslat játszótér felújításokra vonatkozó in house szerződés 
megkötésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

85/2022. (V. 16.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel játszóterek felújítására vonatkozó in 
house szerződés megkötéséről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő vállalkozási 
szerződést,

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.5. pontja: Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő beszerzési és 
közbeszerzési eljárásairól
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

Zárt ülés

Napirend 1.6. pontja: Javaslat „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella — a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

86/2022. (V. 16.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 112. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti eljárásrendben, az előterjesztés mellékletét 
képező ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal, azzal a 
módosítással, hogy a környezetvédelmi vállalások súlyszáma: 10-10;

2. felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 
felhasználásával gondoskodjon az 1.) pont szerinti közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti 
határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Budapest, 2022. május 17.

Sátly Balázs s.k. Egry Attila s. k.
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

elnök alelnök

ob
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:^' 

J Ä -

Czira Éva Manduläo,
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

ügyintéző
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