
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 30-án (hétfő)
15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott 12. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

106/2022. (V. 30.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs javaslatát, és az 
alábbi sürgősségi előterjesztést 1.7. számmal napirendjére tűzi:

Javaslat „34 db bérlakás felújítása 5 részben - JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos közbenső döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

107/2022. (V. 30.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

Napirend

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztések)

Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat a „Józsefváros Bacsó Béla utca közterület tervezés” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

2. Javaslat a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor tervezése” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója
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3. Javaslat a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Krúdy Gyula és Mária utca 
egyes szakaszain” tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezér igazgatója

4. Javaslat a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos 
kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

5. Javaslat az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
részére történő hűtőgép vásárlása tárgyú döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

6. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén az önkormányzat 
tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő közterületi 
zöldterületek fenntartása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső 
döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

7. Javaslat „34 db bérlakás felújítása 5 részben - JVÖ” tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos közbenső döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

I- Átruházott bizottsági hatáskörűi előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Napirend Ll. pontja: Javaslat a „Józsefváros Bacsó Béla utca közterület tervezés” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

108/2022. (V. 30.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

a „Józsefváros Bacsó Béla utca közterület tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.), az S-TÉR Sándor Kft. (1091 
Budapest, Üllői út 5. III/23.), és az Újirány Tájépítész Kft. (1026 Budapest, Balogh Ádám 
u. 11. II/9.) ajánlatai érvényesek, mivel az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi 
felhívásban előírtaknak;
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2. a „Józsefváros Bacsó Béla utca közterület tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás eredményes;

3. a „Józsefváros Bacsó Béla utca közterület tervezés” közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás nyertese az S-TÉR Sándor Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. 111/23.) 
ajánlattevő, mivel az ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árra vonatkozó ajánlatot 
és az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek.

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 4. határozati pont tekintetében 2022. június 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor tervezése” 
tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

109/2022. (V. 30.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor tervezése” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a REHABEXPERT Mérnökiroda Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel nem tett 
eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak,

2. a Dot Design Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel határidőn túl teljesítette a 
hiánypótlási felszólításban foglaltakat,

3. az ALFA PROJECT KFT. (1113 Budapest, Karolina utca 17. B. ép.), a DudáStudió Kft. 
(1048 Budapest, Marosújvár utca 6.), a Fontán Art Kft. (7634 Pécs, Darázs dűlő 45.), 
valamint a HEKET Kft. (1113 Budapest, Badacsony u. 2B. 2. em./3.) ajánlatai 
érvényesek, mivel az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban előírtaknak.

4. a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor tervezése” tárgyú, Kbt. szerinti kivételi 
körbe tartozó beszerzési eljárás eredményes;

5. a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor tervezése” közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás nyertese a Fontán Art Kft. (7634 Pécs, Darázs dűlő 45.) 
ajánlattevő, mivel az ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árra vonatkozó ajánlatot 
és az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek.

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 6. határozati pont tekintetében 2022. június 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Krúdy Gyula 
és Mária 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

110/2022. (V. 30.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Krúdy Gyula és Mária utca egyes 
szakaszain” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Lépték-Terv Kft. (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2.), a Perfektum Mérnöki Kft. 
(1036 Budapest, Perc u. 2.), az S-TÉR Sándor Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. ÏII/23.), 
és az Újirány Tájépítész Kft. (1026 Budapest, Balogh Ádám u. 11. II/9.) ajánlatai 
érvényesek, mivel az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban előírtaknak;

2. a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Krúdy Gyula és Mária utca egyes 
szakaszain” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

3. a „Közterület megújítás tervezés Józsefváros Krúdy Gyula és Mária utca egyes 
szakaszain” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertese az S-TER 
Sándor Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) ajánlattevő, mivel az ajánlattevő nyújtotta 
be a legalacsonyabb árra vonatkozó ajánlatot és az ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban foglalt feltételeknek.

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 4. határozati pont tekintetében 2022. június 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal 
kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

111/2022. (V. 30.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” beszerzési eljárás eredményéről
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megállapítja, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Budapest- 
Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódó, a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves 
kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési eljárás eredményes;

2. a Publicus Kft. és az Enrawell Consulting Kft. ajánlattevők nem teljesítették a hiánypótlást, 
ezért ajánlatuk érvénytelenek,

3. az Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. és a Szociometrum 
Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlatai - a releváns hiánypótlást követően - 
érvényesek,

4. a Bírálóbizottság javaslatának megfelelően megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű 
érvényes ajánlatot, - mint a legelőnyösebb ajánlatot - a Szociometrum 
Társadalomtudományi Kutató Kft. (székhely: 1031 Budapest, Tóga utca 12., adószám: 
23831988-2-41) adta 4.786.000 Ft+Áfa, bruttó 6.078.220 Ft ajánlati összeggel, ezért ő az 
eljárás nyertese;

5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RévS Zrt.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat az EBPKI keretében a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ részére történő hűtőgép vásárlása tárgyú döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

112/2022. (V. 30.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére történő 
hűtőgép vásárlása tárgyú döntés meghozataláról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja a 83/2022 (V. 16.) számú határozatának 1. pontját;
2. egyebekben a 83/2022 (V. 16.) számú határozatát változatlan formában fenntartja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

113/2022. (V. 30.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére történő 
hűtőgép vásárlása tárgyú döntés meghozataláról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata elfogadja az EBPII keretében 
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 32 db hütő beszerzését, és 
hozzájárul azok - a megrendelés napján legalacsonyabb árat nyújtó - forgalmazódtól 
történő megrendeléséhez, a rendelkezésre álló fedezet, azaz bruttó 3.500.000 Ft erejéig;

2. felhatalmazza a polgármestert az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ részére az 1. határozati pont szerinti megrendelés(ek) 
végrehajtására.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pont esetében 2022. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén az 
önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő 
közterületi zöldterületek fenntartása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
közbenső döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

114/2022. (V. 30.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

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

tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros Vili, 
kerületének területén az önkormányzat tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában 
és kezelésében lévő közterületi zöldterületek fenntartása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban a Bírálóbizottság javaslata alapján
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1. a Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft. (székhelye: 1214 Budapest II. 
Rákóczi Ferenc út 324.) ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás 5. részében benyújtott 
ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvénytelen,

2. a Garden Fasorfenntartó Kertészeti Szolgáltató Kft. (székhelye: 1214 Budapest II. 
Rákóczi Ferenc út 324.) ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás 6. részében benyújtott 
ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvénytelen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022.05.30.

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

Napirend 1.7. pontja: Javaslat „34 db bérlakás felújítása 5 részben - JVÖ” tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

115/2022. (V. 30.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás) 

a „34 db bérlakás felújítása 5 részben - JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos közbenső döntésről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „34 db bérlakás felújítása 5 részben 
- JVÖ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, uniós 
értékhatárt el nem érő. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a 
Bírálóbizottság javaslata alapján

1. a GABB-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
2143 Kistarcsa, Fasor utca 2.) ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás 2. részében 
benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján 
érvénytelen,
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2. a Windcollector Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1027 Budapest, Morvát utca 14-24.) ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás 4. 
részében benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján 
érvénytelen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022.05.30.

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

Budapest, 2022. május 31.

Sátíy Balázs s.k. 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

elnök

Veres Gábor s. k.
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

képviselő, bizottsági tag

A jegyzőkönyvi kivonat hitéig: ^zse^
/ %;

Czira Éva Aland
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

ügyintéző
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