
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. június 13-án (hétfő)
15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott 13. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

116/2022. (VI. 13.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs javaslatát, és az 
alábbi sürgősségi előterjesztést 1.3. számmal napirendjére tűzi:

Javaslat a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás 
a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
elfogadására
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

117/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs javaslatát, és az 
alábbi sürgősségi előterjesztést 1.4. számmal napirendjére tűzi:

Javaslat a 2022. évi balatoni nyári tábor biztosítása érdekében kötendő megbízási 
szerződés elfogadására
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

118/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztések)

I/A. Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a 
felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Könczöl Dávid - képviselő

2. Javaslat a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos 
döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

3. Javaslat a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves 
kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos 
döntések elfogadására
Előterjesztő: Sárkány Csilla - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

4. Javaslat a 2022. évi balatoni nyári tábor biztosítása érdekében kötendő megbízási 
szerződés elfogadására
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

I/B. Zárt előterjesztések

5. Javaslat a „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

6. Javaslat „Takarítógép beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Borbás Gabriella — a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
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L Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

Napirend 1.1. pontja: Javaslat „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és 
megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Könczöl Dávid - képviselő

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

119/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős 
városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

2. „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban a legjobb ár-érték aránynak megfelelő, érvényes ajánlatot a 
Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) ajánlattevő 
tette, ezért ő az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati 
ár bruttó 1.475.000,- Ft (alanyi adómentes).

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a 3. pont esetében 2022. június 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közösség Részvételi Iroda
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny tervezése” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella — a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

120/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 
épületszárny tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új 
épületszárny tervezésé’'’ tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményes;

2. a Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnóti Miklós utca 3. V. emelet) ajánlata 
érvénytelen, mivel az Ajánlattevő nem csatolta be az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott igazolást, emiatt Ajánlattevő a hiánypótlást követően sem felel meg az 
ajánlati felhívásban meghatározott „M/2.3.” alkalmassági feltételnek;

3. a KIMA Studio Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. (1029 Budapest, Máriaremetei út 133.) 
ajánlata, és a Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. Iph. VI. emelet 3.) - 
Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös ajánlata érvényes, 
mivel az ajánlatok formai és tartalmi szempontból is megfelelnek az ajánlattételi 
felhívásban előírtaknak;

4. az eljárás nyertese a Dot Design Kft. (1114 Budapest, Bukarest út 8-10. III. Iph. VI. 
emelet 3.) - Studio Qvarta Kft. (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) közös 
ajánlattevők, mivel közös Ajánlattevők nyújtották be az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot, nettó 28.450.000 Ft, azaz bruttó 36.131.500 Ft ajánlati árral;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 4. határozati pont tekintetében 2022. június 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
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Napirend U.3. pontja: Javaslat a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal 
kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési eljárással 
kapcsolatos döntések elfogadására
Előterjesztő: Sárkány Csilla — a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

121/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” beszerzési eljárás eredményéről hozott 

111/2022. (V. 30.) számú határozat visszavonásáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a 111/2022. (V. 30.) számú 
határozatát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 13.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

122/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” beszerzési eljárás eredményéről

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. az Enrawell Consulting Kft. ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, ezért ajánlata 
érvénytelen,

3. az Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft., a Publicus 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 Publicus Kft. (székhely: 1136 
Budapest, Balzac u. 11., adószám: 13955412-2-41) adta, 2.987.000 Ft + 806.490 Ft, azaz 
bruttó 3.793.490 Ft összegben, ezért ő az eljárás nyertese;
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5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 1.4. pontjai: Javaslat a 2022. évi balatoni nyári tábor biztosítása érdekében 
kötendő megbízási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Szili-Darák Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

123/2022. (VI. 13.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a 2022. évi balatoni nyári tábor biztosítása érdekében kötendő megbízási szerződés elfogadásáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megbízási szerződést köt az Esély-Budapest — fővárosi gyermek és ifjúsági - 
Alapítvánnyal (székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. 2. em./218.; képviseli: 
Kutassy György kuratóriumi elnök; adószám: 19022888-2-42), 200 fő józsefvárosi 
gyermek részére a 2022. július 11-16. közötti időszakban az Alapítvány kizárólagos 
tulajdonában álló ingatlanon (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 5.) nyári tábor 
teljeskörü szervezésére és lebonyolítására.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti - az előterjesztés mellékletét képező 
- megbízási szerződés aláírására.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a táborszervezéssel kapcsolatos teendőkről 
és javasolja, hogy e teendők koordinálására kérje fel Szili-Darók Ildikó alpolgármestert.

Felelős: polgármester
Flatáridö: 1. és 3. pont esetében: 2022. június 13.

2. pont esetében: 2022. június 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hmimánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda
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Zárt ülés

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

124/2022. (VI. 13.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(név szerinti szavazás)

a „Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a .„Gyerekvirág tagóvoda udvarfelújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, uniós értékhatárt el nem érő, 112. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Bíráló bizottságnak az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti javaslata alapján a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nem 
érkezett ajánlat;

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének 
kihirdetéséről Kbt. szerinti határidők szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti határidők szerint

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

A Bizottság létszáma - dr. Juharos Róbert távozásával - 5 főre változott

Napirend 1.6. pontja: Javaslat „Takarítógép beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

125/2022. (VI. 13.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

„Takarítógép beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „Takarítógép beszerzés” 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;

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. június 14.

Sátly Balázs s.k. 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

elnök

Veres Gábor s. k.
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

képviselő, bizottsági tag

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Czira Éva Mandula'^.
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

ügyintéző
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