
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

J E G Y Z Ö K Ö N Y V I KIVONAT

Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. október 17-én (hétfő)
15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott 20. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

201/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 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)

I/A. Zárt előterjesztések

1. Javaslat „Földgáz energia adásvétele” tárgyú dinamikus beszerzési rendszer 
kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

2. Javaslat a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

3. Javaslat „Takarítógép és Elektromos tehergépjármű beszerzés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

4. Javaslat a „Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

I/B. Nyilvános előterjesztések

5. Javaslat az Európai Bizottság által támogatott, „Befogadó óvodák a roma minőségi 
oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt szerződésének módosításához 
szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Borbás Gabriella ügyosztályvezető, 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály

6. Javaslat Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 
módosítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető, Jogi és Szervezési Ügyosztály

: 1



II, Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztések)

Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester

2. Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. 
(XII. 20.) Önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti 
otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi 
fedezet biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

4. Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

5. Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet 
biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök 
egységes szabályozása érdekében
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

7. Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatban 
felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási 
Szerződés módosítására
Előterjesztő: Lágler Péter vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

9. Javaslat emléktáblák kihelyezésére
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

10. Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú 
pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

11. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András polgármester
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I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/A. Zárt előterjesztések

Napirend 1,1. pontja: Javaslat „Földgáz energia adásvétele” tárgyú dinamikus beszerzési 
rendszer kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

202/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Földgáz energia adásvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy megindítja a „Földgáz energia 
adásvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 106-107. §-a szerinti dinamikus beszerzési rendszer felállítása 
céljából (továbbiakban: DBR), az előterjesztés mellékletét képező részvételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti határidők szerint

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

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZART ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

203/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(név szerinti szavazás)

a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás I. része 
(melynek címe: Lakások felújítása - páros házszámú épületek) 

eredményének megállapításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 
2022-2024” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra vonatkozóan az alábbi 
eljárást lezáró döntést hozza a Bírálóbizottság javaslata alapján:

La „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás I. részében (melynek 
címe: Lakások felújítása - páros házszámú épületek) megállapítja az alábbi döntéseket:
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a) a Windcollector Magyarország Kft. (1027 Budapest, Horvát utca 14-24.) ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvénytelen;

b) a GABB-M Kft. (2143 Kistarcsa, Fasor utca 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, 
hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, 
illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

c) a Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) ajánlattevő ajánlata érvényes, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

d) a Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően 
igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.

e) a SKC Energy Kft. (1031 Budapest, Rozália utca 11.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

f) a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően 
igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.

g) a „GAZSI és GAZSI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2251 Tápiószecső, Kátai u. 
47.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően 
igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.

2. megállapítja, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás 
I. része (melynek címe: Lakások felújítása - páros házszámú épületek) eredményes;

3. megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevő az alábbi:

nyertes ajánlattevő neve: Építő-és épületkarbantartó Zrt.
székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
adószáma: 11266101-2-44
cégjegyzékszám: 01-10-044871
elfogadott ajánlat: nettó 370.587.445 Ft;
alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, az ajánlata megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4. a 3. határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 
szerződéskötési moratórium lejártát követően az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
vállalkozási szerződés aláírására a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, az eredményhirdetéstől

számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium lejártát követően)

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

204/2022. (X. 17.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(név szerinti szavazás)

a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás II. része 
(melynek címe: Lakások felújítása - páratlan házszámú épületek) 

eredményének megállapításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 
2022-2024” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra vonatkozóan az alábbi 
eljárást lezáró döntést hozza a Bírálóbizottság javaslata alapján:

1. a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás II. részében 
(melynek címe: Lakások felújítása - páratlan házszámú épületek) megállapítja az alábbi 
döntéseket:

a) a Windcollector Magyarország Kft. (1027 Budapest, Horvát utca 14-24.) ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvénytelen;

b) a GABB-M Kft. (2143 Kistarcsa, Fasor utca 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, 
hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, 
illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

c) a DunaQueen-Team Kft. (1136 Budapest, Balzac utca 32. fsz. 1.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata 
megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt

d) a Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) ajánlattevő ajánlata érvényes, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

e) a Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően 
igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.

f) a SKC Energy Kft. (1031 Budapest, Rozália utca 11.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

g) a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően 
igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.

h) a „GAZSI és GAZSI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2251 Tápiószecső, Kátai u. 
47.) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmasságát megfelelően 
igazolta; az ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.
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2. megállapítja, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás
II. része (melynek címe: Lakások felújítása - páratlan házszámú épületek) eredményes;

3. megállapítja, hogy a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” közbeszerzési eljárás
II. részében az érvényes és nyertes ajánlattevő az alábbi:

nyertes ajánlattevő neve: Építő-és épületkarbantartó Zrt.
székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
adószáma: 11266101-2-44
cégjegyzékszám: 01-10-044871
elfogadott ajánlat: nettó 370.587.445 Ft;
alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, az ajánlata megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
meghatározott feltételeknek, illetve nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4. a 3. határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 
szerződéskötési moratórium lejártát követően az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
vállalkozási szerződés aláírására a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, az eredményhirdetéstől

számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium lejártát követően)

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

Napirend 1.3. pontja: Javaslat „Takarítógép és Elektromos tehergépjármű beszerzés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZART ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

205/2022. (X. 17.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(név szerinti szavazás)

a „Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménymegállapításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Takarítógép és elektromos 
kisteherautó beszerzés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra 
vonatkozóan az alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Bírálóbizottság javaslata alapján:

1. a „Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés” közbeszerzési eljárás I. részében 
(melynek címe: Takarítógép beszerzése):
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a) a 2clean Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, 
ÁTI-Sziget Ipari park 37. ép. 1. ajtó) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és 
e) pontjaiban foglaltak alapján érvénytelen;

b) a NILFISK Kereskedelmi, Értékesítő és Szolgáltatóipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc utca 34.) ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltak alapján érvénytelen;

c) megállapítja, hogy az eljárás eredményes;

d) megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevő az alábbi:

nyertes ajánlattevő neve: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság
székhelye: 9791 Torony, Ipari út 10.
adószáma: 10505111-2-18
cégjegyzékszám: 18-09-100616
elfogadott ajánlat: nettó 29.867.215 Ft; (mely az opció értékét is tartalmazza) 
alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,

e) a d) határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 
szerződéskötési moratórium lejártát követően az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti vállalkozási szerződés aláírására a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel.

2. a „Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés” közbeszerzési eljárás II. részében 
(melynek címe: Elektromos kisteherautó beszerzése) megállapítja, hogy a Kbt. 75. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen.

Felelős : polgármester
Határidő: az eredményhirdetésre a Kbt. 79. § (1) bekezdésében rögzített időn belül (döntést

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül). 
A szerződés aláírására a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, 
az l.e) határozati pont szerinti eredményhirdetéstől számított 30 napon belül 
(a szerződéskötési moratórium lejártát követően)

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

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a „Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZART ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

206/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(név szerinti szavazás)

a „Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatának kialakítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra 
vonatkozóan az alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Bírálóbizottság javaslata alapján:

a) megállapítja, hogy az eljárás eredményes;

b) megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevő az alábbi:

nyertes ajánlattevő neve: RYL BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
székhelye: 2143 Kistarcsa, Mária utca 36.
adószáma: 27342435-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-204396
elfogadott ajánlat: nettó 129.035.577.- Ft; (5% mértékű tartalékkerettel növelt 
összege: nettó 135.487.355,85 Ft)
alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,

c) megállapítja, hogy az érvényes és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő az alábbi:

neve: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2100 Gödöllő, Rét u. 37.
adószama: 12000980-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-069327
elfogadott ajánlat: nettó 165.052.150.- Ft; (5% mértékű tartalékkerettel növelt 
összege: nettó 173.304.758 Ft)
alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 
tartalmazza a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a második 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot,

d) a b)-c) határozati pontok alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 
szerződéskötési moratórium lejártát követően az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti vállalkozási szerződés aláírására a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel, illetve 
adott esetben a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, a d) pont szerinti

eredményhirdetéstől számított 60 napon belül (a szerződéskötési moratórium 
lejártát követően)

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
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I/B. Nyilvános előterjesztések

A Bizottság létszáma - Egry Attila távozásával ~ 5 főre változott.

Napirend L5. pontja: Javaslat az Európai Bizottság által támogatott, „Befogadó óvodák 
a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt szerződésének 
módosításához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Borbás Gabriella ügyosztályvezető, 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

207/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt 
szerződésének módosításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hozzájárul a 2020. november 5. 
napján aláírt, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú 
projekt” támogatási szerződés 3. cikkének alábbiak szerinti módosításához:

„3. CIKK A PROJEKT IDŐTARTAMA ÉS A PROJEKT KEZDŐ IDŐPONTJA

A projekt lebonyolítása a projekt kezdő időpontjától, 2021. január 15-től számított 
29 hónapig tart.”

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. határozati pont szerinti kérelem 
benyújtásáról az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. határozati pont tekintetében 2022. november 15.

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

Napirend 1.6. pontja: Javaslat Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási 
szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető, Jogi és Szervezési Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

208/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 2. számú 
módosításának elfogadásáról
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. módosítja a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Dr. Kiss 
Imre László Ügyvédi Iroda (székhely: 1023 Budapest, Török u. 3. szám II/3., 
adószám: 18169892-2-41) között 2021. február 01. napján kötött - 2022. január 01. 
napjával módosított - Megbízási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal;

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. határozati pont esetében: 2022. október 17.

2. határozati pont esetében: 2022. október 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése

Nyilvános előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Napirend ILI, pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend IL2. pontja: Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

209/2022. (X. 17.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály
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Napirend H.3. pont ja: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési dijairól 
szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti 
otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi fedezet 
biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darák Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

210/2022. (X. 17.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda

Napirend II.4. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.5. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.6. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend H.7. pontja: Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal 
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

211/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.
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Napirend IL8. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.9. pontja: Javaslat emléktáblák kihelyezésére
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

212/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Napirend 11,10. pontja: Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program 
energetikai tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

213/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend ILI 1. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad 
pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

214/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a 
tájékoztató tudomásulvételét.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda

Külön tárgyalt napirendi pontok

A Bizottság létszáma-Egry Attila visszaérkezésével-6főre változott.

Napirend ILI, pontja: Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

215/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
Adóügyiiroda

Napirend IL4. pontja: Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

216/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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A Bizottság létszáma - Egry Attila távozásával - 5 főre változott.

Napirend II.5. pontja: Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez 
szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

217/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet Közösségi 
Részvételi Iroda

Napirend IL6. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 
mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

218/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda

Napirend II.8. pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Lágler Péter vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

219/2022. (X. 17.) számú határozata 
(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Budapest, 2022. október 18.
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