
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. december 5-én (hétfő)
15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott 22. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

240/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(7 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 a „Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák megújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

2. Javaslat „Térfigyelő rendszer modernizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

3. Javaslat a „Horváth Mihály tér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

4. Javaslat „JVÖ óvodafelújítás 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

5. Javaslat „JVÖ Utcafásítás I.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

6. Javaslat a „Köz WC kialakítása Józsefváros I.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály
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II. Képviselő-testületi előterjesztés 
(írásbeli előterjesztések.)

Nyilvános előterjesztés

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó 
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/B. Nyilvános előterjesztések

7. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho- 
szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vei
Előterjesztő: Szili-Darák Ildikó alpolgármester

8. Javaslat az „Illés utca felújítása” tárgyú tervezési szerződés módosítására 
Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész, irodavezető, Városépítészeti Iroda

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan beépítési 
kötelezettségére vonatkozó határidő átütemezésére
Előterjesztő: dr. Szirti Tibor vagyongazdálkodási igazgató, Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.

10. Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról 
szóló gyermekfoglalkozás vezetése” tárgyú beszerzési eljárás eredményével 
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

11. Javaslat in house szerződés megkötésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-vel
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

12. Javaslat „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

13. Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő beszerzési és közbeszerzési 
eljárásairól
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

241/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a napirend 
1.1-6. pontjait.

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/A. Zárt előterjesztések

Napirend Ll. pontja: Javaslat a „Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák megújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

242/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Szilágyi Demeter 
ügyrendi javaslatát, miszerint a Bizottság vegye le a napirendről az előterjesztés tárgyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

243/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja dr. Balisani Ciro ügyrendi 
javaslatát, miszerint a Bizottság név szerint döntsön a határozati javaslatról.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

244/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(név szerinti szavazás)

a „Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák megújítása” tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § 
(1) bekezdés b) pont alkalmazásával, a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalap mentén a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást, az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal;

2. felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 
felhasználásával gondoskodjon az 1.) pont szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról és 
a Kbt. szerinti határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. december 05.

a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

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

Napirend 1.2. pontja: Javaslat „Térfigyelő rendszer modernizációja” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

245/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

a „Térfigyelő rendszer modernizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „Térfigyelő rendszer modernizációja” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
Kbt. 81. § szerinti nyílt, uniós 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 Kbt. szerinti határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. december 5.

a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat a „Horváth Mihály tér felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

246/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

a „Horváth Mihály tér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „Horváth Mihály tér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 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 Kbt. szerinti határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. december 05.

a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

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

Napirend 1.4. pontja: Javaslat „JVÖ óvodafelújítás 2 részben” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

247/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „JVÖ óvodafelújítás 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „JVÖ óvodafelújítás 2 részben" 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;
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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 CXLIIL törvény szerinti határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022.12.05.

a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

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

Napirend 1.5. pontja: Javaslat „JVÖ Utcafásítás I.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

248/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „JVÖ Utcafásítás I.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „JVÖ Utcafásítás I.” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIIL 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 jelen 
közbeszerzési eljárás fedezete egy előirányzaton áll rendelkezésre, a részekre bontott - 
tartalékkeretet is tartalmazó - fedezet az I. rész tekintetében nettó 18.000.000 Ft + ÁFA, a 
II. rész tekintetében nettó 30.000.000 Ft + ÁFA;

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 CXLIIL törvény szerinti határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében 2022. december 05.

a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
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Napirend L6. pontja: Javaslat a „Köz WC kialakítása Józsefváros I.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

249/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a „Köz WC kialakítása Józsefváros I.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megindítja a „Köz WC kialakítása Józsefváros I.” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást, 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 Kbt. szerinti határidők betartásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. december 05.

a 2. pont tekintetében a Kbt. szerinti határidőkben

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

IL Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Nyilvános előterjesztés

Napirend ILI, pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az 
ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

250/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a 
rendelet megalkotását és a határozatok elfogadását.
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L Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/B. Nyilvános előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Napirend 1.7. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend 1.8. pontja: Javaslat az „Illés utca felújítása” tárgyú tervezési szerződés 
módosítására
Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész, irodavezető, Város építészeti Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

251/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

az „Illés utca felújítása” tárgyú tervezési szerződés módosításának elfogásáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. módosítja a Város-Teampannon Kft. (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. 
4. em. 3., adószám: 13960894-2-41) tervezővel 2022. október 6-án aláírt, az „Illés utca 
felújítása” tárgyú szerződés ILI. pontjában meghatározott tervezési feladatot, valamint 
VIII. 1. és 6. pontjában meghatározott tervezői díjat az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti szerződésmódosításban foglaltak szerint;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. december 05.

2. pont: 2022. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan 
beépítési kötelezettségére vonatkozó határidő átütemezésére
Előterjesztő: dr. Szirti Tibor vagyongazdálkodási igazgató, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

252/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan beépítési kötelezettségére 
vonatkozó határidő átütemezéséről
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 15. szám alatti, 36202 hrsz.-ú telekingatlan 
beépítési kötelezettségének teljesítése tekintetében megállapodás megkötéséhez a 
Semmelweis Egyetem (székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26., adószám: 19308674-2-42, 
intézményi azonosító: 62576; statisztikai számjele: 19308674-8542-563-01, képviseli: 
dr. Merkely Béla rektor és dr. Pavlik Lívia kancellár), mint tulajdonossal, az alábbiak szerint:

a beépítési kötelezettség határideje tekintetében az alábbiakban állapodnak meg:

a.) az Egyetem a telekingatlan birtokátruházásától (2019. augusztus 5.) számított 
12 éven belül, legkésőbb 2031. augusztus 5. napjáig végleges (jogerős) építési 
engedélyt szerez;

b.) az Egyetem a telekingatlan birtokátruházásától (2019. augusztus 5.) számított 
15 éven belül, legkésőbb 2034. augusztus 5. napjáig végleges (jogerős) 
használatbavételi engedélyt szerez.

a beépítési határidő késedelmes teljesítésére alábbiakban állapodnak meg:

a.) A végleges (jogerős) használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot 
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000 Ft.

b.) A 60 napnál kevesebb késedelem esetén az Önkormányzat a fenti kötbér időarányos 
összegére jogosult. Felek rögzítik, hogy 61 napot meghaladó késedelem esetén vevő 
a késedelmes teljesítésre tekintettel további 30.000,- Ft/nap kötbér teljesítésére 
köteles a szerződésszerű teljesítésig.

2 .) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., adószám: 14077340-2-44, 
cégjegyzékszám: 01-10-045784, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01) között 
Budapest VIII. kerület, Tömő utca 15. szám alatti, 36202 hrsz.-ú telekingatlanra 2019. 
április 29. napján kelt elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattal létrejött adásvételi 
szerződésben foglalt beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonjogának fennállásáig, azaz 2021. október 5. és 2021. december 
20. napjáig fennálló 76 naptári napra naponta 30.000,- Ft kötbér, mindösszesen 2.800.000,- 
Ft összegű kötbér igényt érvényesít a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben.

3 .) a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 15. szám alatti, 36202 hrsz.-ú telekingatlanra 2021. 
december 21. és 2022. november 21. közötti időszakra vonatkozó 9.900.000,- Ft összegű 
kötbérigényéről lemond, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 01-10- 
045784, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01) részéről a beépítési kötelezettség 
teljesítése a tulajdonjog átruházással ellehetetlenült.

4 .) felhatalmazza a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 
eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás aláírására, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 01-10- 
045784, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01) szemben fennálló, a jelen határozat 
2.) pontjában foglalt kötbér kötelezettség érvényesítésére.
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5 .) felkéri a polgármestert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 
56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045784, statisztikai számjel: 
14077340-6420-114-01) által 7.500.000 Ft összeg közjegyzői letétbe helyezéséről szóló 
igazolás visszaadására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 1-3.) pont esetében: 2022. december 15.

4-5.) pont esetében: 2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend L10. pontja: Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban 
energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás vezetése” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

253/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 
vezetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

2. a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 
vezetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot a Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület (1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. II/4.) ajánlattevő 
tette, ezért ö az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati 
ár nettó 1.260.000 Ft + 0% ÁFA, azaz bruttó 1.260.000 Ft (ajánlattevő Alanyi 
Adómentes);

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1-2. pontokra: 2022.12.05.

a 3. pont esetében 2022.12.12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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Napirend 1.11. pontja: Javaslat in house szerződés megkötésére a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

254/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

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

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. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.12. pontja: Javaslat „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) 
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

255/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

a „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

2. a „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot a Pannon Natura Környezetvédelmi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Törcsvár utca 16. fsz. 2.) 
ajánlattevő tette, ezért ö az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló 
elfogadott ajánlati ár nettó 1.470.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.866.900 Ft.;
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3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés
aláírására.

Felelős:
Határidő:

polgármester
az 1-2. pontokra: 2022.12.05.
a 3. pont esetében 2022. december 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.13. pontja: Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő beszerzési és 
közbeszerzési eljárásairól
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerület gazdálkodási Ügyosztály

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

Külön tárgyalt napirendi pont

Napirend 1.7. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Szigony-útitárs a
Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
Előterjesztő: Szili-Darák Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

256/2022. (XII. 05.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

támogatási szerződés megkötéséről a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális 
Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a 
Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel (székhelye: 1083 Budapest, Práter u 44. fszt. 5/Ü.; képviselő: Gordos Erika 
ügyvezető; adószám: 14610561-1-42) 1.000.000 Ft összegben karácsonyi rendezvény 
szervezési, valamint ajándékcsomagok beszerzési költségeinek támogatására.
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2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. december 5.

2. pont esetében: 2022. december 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatást Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

Budapest, 2022. december 6.

Sátly Balázs s. k. Stettner István s. k.
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

elnök alelnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

z—x i /

Czira Eva Mandula ;
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

irodavezető
_ X pur Mv

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda 

ügyintéző

13


