
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYV

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

Levezető elnök:

Jelenlévő tagok:

Távolmaradását bejelentette:

Távol:

Sátly Balázs - elnök

Stettner István - alelnök 
Egry Attila - alelnök
Veres Gábor
Pataki Gergely
Csordás Anett 
dr. Balisani Ciro

Kiss Csilla Eszter

dr. Juharos Róbert

Jelenlévő meghívottak:

Pikó András -polgármester
Rádai Dániel - alpolgármester 
dr. Vörös Szilvia - aljegyző 
Hőrich Szilvia - gazdasági vezető 
Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügy Ügyosztály - ügyosztályvezető 
dr. Bojsza Krisztina - Jogi és Szervezési Ügyosztály - ügyosztályvezető 
Pfeifenróth Noémi - Költségvetési Iroda - irodavezető
Borbás Gabriella - Gazdálkodási Ügyosztály - ügyosztályvezető 
Barta Ferenc - főépítész, Város építészeti Iroda - irodavezető 
Bajusz Ferenc - Közterület-felügyeleti Ügyosztály - ügyosztályvezető 
dr. Kóródi Éva - Hatósági Ügyosztály - ügyosztályvezető 
Tóth Csaba - Igazgatási Iroda - irodavezető
Nemes Gábor István - Humánszolgáltatási Ügyosztály - ügyosztályvezető
Nagy Ibolya - Családtámogatási Iroda - irodavezető 
Weisz Tamás - Informatika - irodavezető-helyettes 
Hegyi Dóra - Ügyviteli Iroda - irodavezető 
dr. Kiss Éva - Vagyongazdálkodási Iroda -jogi referens 
Csete Zoltán - Rév8 Zrt. - műszaki igazgató
Lágler Péter - Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. - vezérigazgató
Dr. Printz János Károly - Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. - könyvvizsgáló 
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Támis Norbert - Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda - ügyvezető 
Csendes Antalné - JSzSzGyK - gazdasági vezető
Koscsóné Kolkopf Judit - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - intézményvezető 
dr. Szirti Tibor - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - vagyongazdálkodási igazgató 
Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - operatív munkatárs 
Sztanek Endre - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - városüzemeltetési igazgató 
Magyar Balázs - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. -parkolási igazgató

Sátly Balázs
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Lassan elkezdjük a munkát. Még mielőtt nekiállunk, arra 
szeretném Önöket felkérni, hogy a közbeszerzéses előterjesztésekhez kapcsolódó 
összeférhetetlenségi nyilatkozatokat legyenek szívesek aláírni. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit, a megjelent bizottsági tagokat, kedves vendégeinket és valamennyi jelenlévőt. 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottságának 2022. évi 22. rendes ülését megnyitom. Mielőtt folytatnánk, tíz perc szünet 
következik.

SZÜNET

Sátly Balázs
Köszönöm szépen a türelmet. Kérem kapcsolják be szavazókészülékeiket a létszám 
megállapítása érdekében. Megállapítom, hogy jelen van öt képviselő. Távolmaradását előre 
bejelentette Kiss Csilla bizottsági tag. Nézek a Hivatal munkatársaira, hogy más esetleg 
bejelentette-e a távolmaradását előre. Akkor előre nem bejelentetten hiányzik Egry Attila és 
Juharos Róbert képviselő urak. Egry Attila megérkezett és örömmel látjuk.

A Bizottság létszáma - dr. Balisani Ciro és Egry Attila érkezésével - 7főre változott.

N napirendi javaslattal kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a tisztelt Bizottságot: 
pótkézbesítéssel kapták meg december 1-jén az 1.7. számú előterjesztést, melynek címe a 
meghívóban kiküldötthöz képest módosult. A végleges cím: „Javaslat támogatási szerződés 
megkötésére a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vei”. A meghívó és az így ismertetett módosítások szerinti napirendi javaslat 
szavazása következik. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta.

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:
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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, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

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

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.-vel
Előterjesztő: Szili-Darák Ildikó alpolgármester
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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

Sátly Balázs
Külön kell határoznunk az I/A. blokkban lévő közbeszerzési előterjesztések zárt tárgyalásáról. 
Zárt ülésre teszek javaslatot az Mötv. 50. § alapján. Kér-e valaki külön szavazást esetleg? Úgy 
látom, hogy nem kér. Szavazás következik az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi pontokról... 
(hozzászólás - nem hallatszik) Külön szavazást? Mindegyikről? Mindegyikről, rendben. 
Szavazás következik... (hozzászólás - nem hallatszik) A zárttá nyilvánításról. Rendben, akkor 
egyben szavazunk a zárttá nyilvánításról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül zárt 
ülést rendelt el az I/A. blokk elöteijesztéseire.

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.
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I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/A. Zárt előterjesztések

Sátly Balázs
Kérem tisztelt vendégeinket, hogy a zárt ülés idejére biztosítsák ennek a feltételeit a 
közbeszerzési napirendi pontok ideje alatt.

ZÁRT ÜLÉS

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

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 242-244/2022. (XII. 05.) sz. 

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

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

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 245/2022. (XII. 05.) sz. 

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a „Horváth Mihály tér felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály ZART ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 246/2022. (XII. 05.) sz. 

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

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

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 247/2022. (XII. 05.) sz.

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat „JVÖ Utcafásítás I.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály ZART ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 248/2022. (XII. 05.) sz.

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a „Köz WC kialakítása Józsefváros I.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály ZART ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 249/2022. (XII. 05.) sz.

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

II. Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Nyilvános előterjesztés

Sátly Balázs
Újra nyilvános ülésen vagyunk. A Képviselő-testületi előterjesztések közül a költségvetési 
javaslat vitájával folytatjuk egy-két percen belül, (rövid szünet) Folytatjuk munkánkat. Soron 
következik a II. számú blokk, 1 db előterjesztésünk van, úgyhogy azt külön tárgyaljuk.

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

Sátly Balázs
Az előterjesztés vitáját megnyitom, és megadom a szót az előterjesztő Polgármester úrnak. 
Polgármester úr, parancsoljon.

Pikó András
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság, először arról szeretnék beszélni, hogy idén először a 
2023-as költségvetést már ’22. év végén előtelj észtjük. Ilyen rendkívüli mértékű külső 
bizonytalanság esetén, azt gondolom, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának szilárd 
támpontot egy időben és a lehető legkorábban elfogadott költségvetés ad. Nem lesz átmeneti 
gazdálkodási időszakjanuár 1-jétöl rendelkezésre állnak a szükséges előirányzatok. Fedezetet 
fogunk nyújtani az inflációs áremelkedésből adódó többletkiadásokra, az emelkedő rezsi- és 
bérköltségek fedezésére, és elindulhatnak a közbeszerzési eljárások. Itt ezen a ponton szeretném 
megköszönni a Hivatal minden illetékesének a munkáját, hogy ezt ilyen nehéz körülmények 
között is lehetővé tették, köszönöm szépen még egyszer. Nyilván hosszasan lehetne beszélni, 
és nagy vitát is generálna, ha mindarról beszélnék, hogy milyen külső gazdasági körülmények 
között kell az Önkormányzat költségvetését megtervezni, mire számíthatunk. Én most ezt nem 
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fogom elmondani, elég, ha a Magyar Nemzeti Bank elnökének a mai, a Parlamentben, a 
Gazdasági Bizottság aktuális ülésén elmondott szavait idézem. O azt mondta, hogy a Kormány 
’21-es költségvetése egy gazdasági műhiba volt, jövőre akár 15-18%-os infláció is várhat a 
magyar nemzetgazdaságra, és a magyar gazdaság válságközeli állapotban van. Ebben a 
helyzetben kell a Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodását megterveznünk. A legfontosabb 
és elsődleges cél, mint ahogy az elmúlt időszakban mindig, a működőképesség fenntartása és a 
biztonságos gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Ezt tettük az elmúlt két-három évben is, 
és ez a mostani költségvetési politikánk fő iránya és fő célja. A biztonságot szolgálják a 
költségvetésbe beépített tartalékok, így a szokásos általános tartalék mellett a kiemelt összegben 
képzett likviditási céltartalék, az esetlegesen tovább emelkedő rezsikiadásokra a közüzemi 
kiadások céltartaléka, és mivel jelenleg még nem ismert a jövő évi minimálbér-emelés mértéke, 
a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezetére képzett céltartalék is. Ahhoz 
már hozzászoktunk, hogy a válsághelyzetben nem számíthatunk a kormányzat segítségére, ez 
most is így történik. Az infláció ellenére a központi működési támogatások kismértékben 
nominálisan is csökkentek, azt hiszem, 40 millió forinttal, miközben az Önkormányzat által 
fizetendő ún. szolidaritási hozzájárulást mintegy 660 millió forinttal, közel 70%-kal emelték 
meg. Különösen fontos cél, és ebben a helyzetben különösen fontos feladatunk a józsefvárosiak 
egzisztenciális védelmének biztosítása és fokozása. Új támogatási formákat vezettünk be, erről 
már nyáron döntöttünk, ennek megfelelően növeljük a szociális kiadásokat. Bár nagyon magas 
az infláció, és ez természetesen érinti a Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodását is, számos 
szolgáltatás díját változatlanul hagyjuk, a különbözeteket az Önkormányzat magára vállalja. 
Nem növeljük az önkormányzati lakásokban élők bérleti díját, nem hárítjuk át a szülőkre az 
étkezési szolgáltatási díjak növekedését. A növekedést, a növekvő kiadásokat részben a helyi 
adók növelésével fedezzük, amelyek nagy részét nem a kerületben élők fizetik, és elsősorban a 
magasabb jövedelműeket érinti, de itt sem használtuk ki a törvény által lehetővé tett 
maximumot. Egy ilyen környezetben különösen fontos, már csak azért is, hogy az 
Önkormányzat gazdálkodása és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonala ne essen, 
hanem inkább javuljon, ennek alap fel tétele a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 
szakmai apparátusának fejlesztése. Ennek érdekében előrehoztuk a köztisztviselők 
illetményalapjának emelését, növeljük az intézményi dolgozók kereset-kiegészítését, a 
gazdasági társaságok dolgozóinak bérét. Az intézmények esetében majdnem 30%-kal, a 
köztisztviselők esetében pedig 12%-kal növekedik az éves cafeteriakeret. Jelentős, a 13. havi 
fizetést megközelítő év végi jutalmakról döntöttünk, ami egyrészt nagyon fontos lépés, és 
különösen ilyen helyzetben egy fontos gesztus is. De rámutat arra is, hogy mennyire fontos a 
munkatársaink megbecsülése és a munkatársi gárda megerősítése, hiszen a jutalmakat teljes 
egészében költségvetési forrás felhasználása nélkül, csupán bérmaradványból tudtuk fedezni. 
Magyarán a feladatokhoz képest jóval kevesebben dolgozunk, ilyen esetben, azt gondolom, 
hogy erkölcsi kötelességünk is a bérmaradványnak a dolgozóink felé való teljes juttatása, erről 
döntöttünk. Az elmúlt évek felelős gazdálkodása lehetővé tette, hogy folytassuk a legfontosabb 
programjainkat. Három prioritásról kell beszélnem, ezek már jól ismertek, az egyik a 
Gyerekbarát Józsefváros. Új szakaszba fog lépni az óvodafelújítási program, ez érinti a 
Százszorszép, a Várunk Rád és a Napvirág Óvodát. Folytatódnak a játszótérfelújítások, 
folytatódik az önkormányzati ház- és lakásfelújítási program. Jövőre 700 millió forintot 
fordítunk a saját házaink és lakásaink felújítására, és folytatjuk a Telkes Mária programot a 
társasházak zöldítésére és a klímavédelemre. A harmadik fontos prioritás a Józsefváros 
Köztereiért Program. Tovább növeljük a köztisztaságra fordított kiadásokat, felújítjuk, 
cseréljük a magasnyomású mosóberendezéseket, két illemhelyet létesítünk, szelektív 
hulladékgyűjtőket helyezünk el a Népszínház utcában, fejlesztjük a lakótelepi közterületeinket, 
folytatjuk az utcafásítási programot, átalakítjuk a Bacsó Béla utcát, a Horváth Mihály teret 
felújítjuk. Krúdy utca, Práter utca, Tömő utca a jövő évi terv. Ezek a legfontosabb prioritásai a 

7



költségvetésnek, és talán ebből a rövid expozéból is kiderül, hogy továbbra is ugyanazon a 
nyomvonalon próbál haladni az Önkormányzat: stabil, kiszámítható és biztonságra törekvő 
gazdálkodás és egyben fejlesztés. Ez a két legfontosabb célunk, és ennek ez a most benyújtott 
költségvetés megfelel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen, Polgármester úr. Tagként szólok hozzá. Nem ismételném meg azokat a 
gondolatokat, amiket Polgármester úr elmondott, én csak azt mindenképpen hozzá szeretném 
tenni, hogy nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit a költségvetés tervezése során 
elvégzett mindenki, különösen az intézmények és gazdasági társaságok vezetői, gazdasági 
csapatai. Illetve külön köszönöm Hőrich Szilvia gazdasági vezető asszonynak és csapatának, 
hogy az előteijesztés most már még ebben az évben a Képviselő-testület elé tud kerülni. 
Egyetlenegy gondolatot engedjenek meg, hogy kiemeljek az előterjesztésből, mint 
palotanegyedi képviselő: a Krúdy utca felújítására is lesz fedezet ebben a költségvetésben. Egry 
Attilának adom meg a szót.

Egry Attila
Köszönöm a szót, Elnök úr. Köszöntőm a Polgármester urat a Bizottság ülésén. Először én is 
szeretném megköszönni a Hivatalnak, nagyon örülök, hogy visszaálltunk arra a rutinra, hogy 
már az adott évben láthatjuk a következő év költségvetését, és úgy tudunk ráfordulni, hogy 
legalább a sarokszámok, a keretek látszódnak, és nem egy bizonytalansággal indulunk. Ez a 
’19-es időszak előtt is már így működött, akkor is bevált gyakorlat volt. Én azt gondolom, hogy 
ez most is nagyon jól fog működni, Önök is majd ennek az előnyét tudják használni mint 
városvezetés. Polgármester úr megint 5-ösre vizsgázott kommunikációból, egy nagyon 
megnyugtató, szép szöveget mondott el nekünk, bárcsak így történne. Mint ahogy a korábbi 
években is nagyon szép mondatokat hallottunk mindig a költségvetéssel és a jövővel 
kapcsolatban, sajnos ennek mindig csak a töredéke vált valóra. Aztán utána persze jöttek a 
kifogások, hogy ez tehet róla, amaz tehet róla, mert így volt, mert úgy volt, mert nem úgy volt, 
ahogy mi gondoltuk, és mi máshogy szerettük volna. De azt gondolom, hogy most már a jövő 
év tényleg a megvalósításról és az elért eredményekről kell, hogy szóljon, nem lehet tovább 
húzni mindenféle beszédekkel szép szavakkal és ígéretekkel. Józsefvárosnak szüksége van a 
fejlődésre, Józsefvárosnak szüksége van arra, hogy az Önkormányzat támogatólag lépjen föl, 
és az itt élő, nehéz sorsú emberek tényleg élvezhessék a Józsefvárosi Önkormányzat és az 
intézményrendszer odaadó támogatását. Abban sose volt hiba, hogy a hétköznapokban az 
intézményben dolgozók a szívüket-lelküket kitegyék a józsefvárosiakért. Én azt gondolom, 
hogy most abban kell egy kicsit segíteni, hogy a városvezetés is odaálljon az intézmények 
mögé, odaforduljon az emberek felé, és segítő kezet nyújtson. Ezek jó próbálkozások, amit 
Polgármester úr mond, teljes mértékben egyetértünk a béremeléssel, a támogatások emelésével, 
erre szükség van, ha lehet, akkor még többet, én azt mondom, de nem szeretnék most egy 
számháborút kezdeni, nem azért említem ezt. Lehet a nehéz sorsú embereken kuncogni, Veres 
képviselő úr, csak így tovább. Én azt gondolom, hogy a kérdést komolyan vegyük, de azért a 
költségvetéssel kapcsolatban tegyük hozzá, hogy ahogy mindig is elhangzott, hogy milyen 
nehéz helyzet van, hát, azért olyan nehéz helyzet nincs, és bizony komoly tartalékok vannak az 
Önkormányzatban, mondjuk azt, hogy hála istennek. Ezeket a tartalékokat most már csak 
használni kell, élvezni kéne a józsefvárosi lakosoknak azt, hogy 20%-kal emelkedik a főösszege 
a költségvetésnek, és most már majdnem 38 milliárd az, amit eredetileg tervezünk, hogy akkor 
elköltünk a kerületre és az itt élőkre. El kell jutni ezeknek a pénzeknek most már végre az 
emberekhez, én azt gondolom. Sajnos azt látom, hogy a társasház-felújítási program még 
mindig nem sikerült, hogy visszakerüljön abba a fontossági sorba, ami egyébként megilleti a 
társasházakat. Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy egy lerobbant társasházban élnek, 
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amit a szocializmusban az IKV hagyott lerobbanni. Én azt gondolom, ugyanúgy jár nekik a 
segítség, mint az önkormányzati bérházak tekintetében, ebben egy együttgondolkodásra, én azt 
gondolom, a jövőben mindenféleképpen szükség van. Az, amit meghirdetett, a Gyerekbarát 
Józsefváros Program, a közterületek és a lakóházak programja, ez azért kísértetiesen összecseng 
a korábbi időszak fejlesztéseivel. Én vélek felfedezni egyfajta folytonosságot ebben a 
kérdésben. Nagyon sokat költöttünk mi is az intézményrendszerre, bölcsődékre, óvodákra, az 
idősellátásra, az egészségügyre. A közterületek megújítása is, elég sok minden, vagy majdnem, 
szerintem százalékosan nagyon sok minden megtörtént a korábbi időszakban. Jó látni, hogy ezt 
viszik tovább. Valahol még az üzemeltetésre kéne kicsit több pénzt fordítani, hiszen ezek a 
megújult közterületek igénylik a fenntartást, a karbantartást. Én ennyit gondoltam hozzászólni, 
és ha a kérdések következnek, akkor értelemszerűen majd még nekem lennének szakmai 
kérdéseim az előterjesztéssel kapcsolatban. Köszönöm.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Jöhetnek a kérdések. Egry Attila, parancsoljon.

Egry Attila
Köszönöm. Nekem a pénzügyi területhez lenne az a szakmai kérdésem, már a Testületen is 
szóba került, hogy lezáráshoz közeledik itt a korábbi évek pénzügyi rendezése. Ezzel 
kapcsolatban egy rövid státuszt hadd kérjünk, hogy akkor ezt most az idei év zárásával meg 
tudjuk tenni, és annak mi a szaldója, vagy még átcsúszik a következő évbe. Ez lenne a 
kérdésem. Illetve egy bankszámlaegyenleget hadd kérdezzek, most nem az utolsó forintig, de 
most hol tartunk a bankszámlán, mondjuk, egy milliós vagy 10 milliós kerekítéssel, ha tudnak 
egy összeget mondani. Köszönöm.

Sátly Balázs
Gazdasági vezető asszony válaszol a kérdésre.

Hőrich Szilvia
A korábbi évek pénzügyi-számviteli hibái rendezésének valóban a végéhez közelítünk. A 2023. 
évi költségvetésben már bevételi-kiadási oldalon egymással egyezően még 250 millió Ft 
betervezésre került erre a célra, hiszen ahogy el is mondtuk annak idején, ennek a nagy része 
nem igényel tényleges pénzkiadást, vagy nem jár tényleges pénzügyi teljesítéssel. Előirányzati 
szinten kell a könyveléshez biztosítani a fedezetet, és éppen ezért már egymással egyező 
oldalon tettük. Természetesen készítünk erről egy összefoglaló tájékoztatót, nagyon részletessel 
készülünk a 2022. évi zárszámadásra, Könyvvizsgáló úrral együttesen. Mindenképpen erről 
szeretnénk beszámolni mind a Bizottságnak, mind pedig a Képviselő-testületnek, hogy hol 
tartunk jelenleg, és mik azok a tételek, amiknek még mindig folyik a tisztázása, de azt tudom 
mondani, mi úgy látjuk, hogy ténylegesen a vége felé járunk. Jelenleg a bankszámlánk 
egyenlege 1.015.924.008 Ft, ez ma reggeli egyenleg, és ez mellett betétlekötésben van jelenleg 
10 milliárd forintunk.

Sátly Balázs
Képviselő úr.

Egry Attila
Köszönöm a szót. Hadd kérdezzem meg, hogy a Könyvvizsgáló úr jelen van az ülésen?

Sátly Balázs
Igen.
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Egry Attila
Nagy tisztelettel köszöntőm a Könyvvizsgáló urat. Az lenne a kérdésem, hogy ahogy itt 
elhangzott, ez a hosszú évek óta áthúzódó, tisztázandó 200 millió, ami a jövö évben megjelenő, 
erről miért nem tetszett megemlékezni a könyvvizsgálói jelentésben?

Sátly Balázs
Könyvvizsgáló úrhoz szólt a kérdés, megadom a szót, parancsoljon.

Dr, Printz János Károly
Köszönöm szépen a kérdést. A könyvvizsgálói jelentésben igyekeztem, igyekeztünk minden 
olyan lényeges kérdésre kitérni, amely a következő évi költségvetés bevételi-kiadási 
előirányzatait meghatározza. Az elhangzottakra tekintettel, nem került most külön 
megemlítésre ez a folyamat, ami valóban lezárulóban van. Tehát a 2023-as költségvetést 
nagyobb nagyságrendben nem érinti, különösen szaldójában nem, mint elhangzott, itt 
tulajdonképpen még technikai rendezés van hátra, és inkább a zárszámadás az, ahogy szintén 
az imént szóba került, ahol majd az egész folyamatról, annak minden vonatkozásáról mi is 
fogunk nyilatkozni. Elvileg, gyakorlatilag valóban említésre kerülhetett volna, de az előbbiek 
miatt a 250 milliós nagyságrendet most nem emeltük ki külön a kiegészítésünkben, de 
természetesen az előirányzatokban, amiről véleményt alkottunk, ez is szerepel, és ezzel együtt 
alakítottuk ki a véleményünket a költségvetés rendelettervezetéről.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. EgryAttila, parancsoljon.

Egry Attila
Köszönöm. Veres Gábor képviselő úr iszonyatos nyomást helyezett rám azzal a kérdéssel, hogy 
van-e gyerekem, és tudom-e, hogy most jön majd este a Télapó. Most már akkor csak egy 
kérdéssel élek itt a Bizottság keretein belül. Szerepel a pénzmaradvány összege - én mindig 
pénzmaradványt mondok, elnézést, most már akkor hadd maradjon így - 12 milliárdos 
összegben. Ennek a megbontása, hogy mi az, ami működési oldalról érkezett be, és mi az, ami 
felhalmozási oldal, azt meg tudják-e mondani? Köszönöm.

Sátly Balázs
Köszönöm. Gazdasági vezető asszony válaszol a kérdése.

Hőrich Szilvia
Egy kicsit változtak a maradvány kimutatásának és a maradvány felhasználásának a szabályai 
az elmúlt években, jogszabályi felhasználásai. Nyilvánvaló, hogy ez, amit beépítünk, ez a 12,4 
milliárd, kerekítve mondom, ez ossz képződött maradvány. Tehát ennek a kimutatása, hogy 
felhalmozási ágon vagy működési ágon képződött, ez sehol nem előírás, és nem is mutatjuk így 
ki, de miután a működési egyenlegünk, tehát a működési kiadásaink meghaladják a 
bevételeinket, ez felhalmozási ágon képződő, leginkább azon képződő maradvány, elmaradt 
feladatok, többletbevételek, tehát ebben működési bevételek túlteljesülése is van. Az 
elöteijesztés több helyen részletezi, hogy például az adóbevételeinkben hol tartunk, tehát egy 
jelentős túlteljesítés van, akár a hibát, akár pedig az Önkormányzat által beszedett 
adóbevételeket tekintve. Természetesen felhalmozási bevételek tekintetében is túlteljesülünk, 
és bizony vannak áthúzódó feladataink. Ezeknek a finanszírozási bevételeinknek az 
összefoglaló részletezését az előterjesztés 18. oldala tartalmazza, amiben le is írjuk, hogy ebből 
a 12,4 milliárd forintból 7,1 milliárd forint kötelezettségvállalással terhelt feladatokra nyújt 
fedezetet. Ebben benne vannak azok a feladatok, a projektek, tehát amiknek olyan bevételei 
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vannak, amihez kiadások társulnak, és benne vannak az olyan kiadások, amire már beszerzési, 
közbeszerzési eljárás került kiírásra, döntés született róla, illetve a szerződés, a 
kötelezettségvállalás megkötésre került. És 5,4 milliárd forint az - kerekítve mondom, talán így 
könnyebb a megjegyezni a számokat -, ami mind működési, mind felhalmozási új feladatra 
került beépítésre a 2023. évi költségvetésbe. Elég hosszasan részletezzük azt, hogy sajnos nem 
javította a működésegyenlegünket, erősen rontotta a működési kiadásaink növekedése. Ebbe 
elég vastagon belejátszik az infláció és a rezsiköltségek növekedése, és természetesen a 
bérköltségek, a személyi juttatások növekedése is egy komoly emelő tényezője a működési 
kiadásainknak, és amit Polgármester úr is említett, a nagyon-nagyon komoly összegű, közel 1,8 
milliárd forint összegű céltartalékképzés a működési kockázatok kezelésére. Ebben benne van 
a likviditási céltartalék 500 millió forintos összeggel, benne van az általános tartalék 350 millió 
forintos összeggel, a közüzemi díjak emelésére képzett 623 millió Ft, és benne van a bérek, a 
várható minimálbér- és garantált bérminimum-emelés finanszírozása. Ebből, az új feladatokra 
fordított 5,4 milliárd forintból így 4,2 milliárd forintot fordítunk működési kiadásokra, és 1,1 
milliárdot pedig felhalmozási kiadásokra a maradványból. Tervezésre került még 1,2 milliárd 
forint összegben értékpapír-vásárlás is a maradvány terhére. Maga a maradvány-kimutatás a 
jelen időszakban még kicsit korai, nagyon sok becslést tartalmaz, hiszen amikor készült az 
előterjesztés, november hónap folyamán, akkor még messze nem tudjuk az év végi 
teljesítésünket, a teljesítési adatainkat, várunk még pénzeket, akár adóbevételek tekintetében, 
akár más jogcímeken. Úgyhogy a pontos elszámolást, illetve a maradvány-képződésnek a 
pontos bontását majd a maradvány-elszámoláskor tudjuk ténylegesen bemutatni, elsősorban a 
2022. évi beszámolóhoz kapcsolódóan, tehát ebben azért vannak becslések. Mindenesetre 
ennek a maradvány-felhasználásnak az összege úgy került beépítésre a költségvetésbe, hogy ez 
az az összeg, ami december 31-én biztosan likvid pénzeszközként is rendelkezésére fog állni 
az Önkormányzatnak, tehát valóban a bankszámláinkon ott lesz ez a fedezet ténylegesen, 
készpénzben is.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást, ezért az előterjesztés vitáját lezárom. 
Szavazás következik arról, hogy a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
tárgyalását. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslatot elfogadta. Köszönjük szépen a munkáját vendégeinknek.

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.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése
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I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/B. Nyilvános előterjesztések

Sátly Balázs
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztéseink tárgyalása következik. Kérdezem, hogy a 
blokkból ki szeretne-e valaki kérni bármit. Nekem a 7-est ki kell kémem, a minősített többség 
követelménye miatt. Úgy látom, hogy senki nem kíván élni a lehetőséggel. Tehát akkor először 
szavazás következik a 8., 9., 10., 11., 12. számú előterjesztésekről. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
a határozati javaslatokat elfogadta.

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, Városépítészeti 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 előteijesztés 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.
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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

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.-vei szemben.
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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.

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.

Napirend 1.10. 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

14



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.

Napirend Lll. 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.

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

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. december 21.

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

Sátly Balázs
Az előterjesztést pótkézbesítéssel kapták meg, az elfogadásához minősített többség szükséges. 
A napirend vitáját megnyitom. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, ezért a vitát lezártam. 
Szavazás következik a határozati javaslatról. Kérem, szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
a határozati javaslatot elfogadta.

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
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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.

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.

Sátly Balázs
Napirendi pontjaink végéhez értünk. Az ülés végén a Bizottság tagjainak lehetősége van kérdést 
feltenni a jegyzőhöz, illetve a Bizottság elnökéhez a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben. 
Nem látok ilyen szándékot, ezért a bizottsági ülés véget ért 16:52-kor. Köszönöm szépen a 
munkát mindenkinek. A következő bizottsági ülést jövő hétfőn 15 órakor tartjuk. 
Viszontlátásra.

K. m. f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda

ügyintéző

E. Deákné Lőrincz Márta
ogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda

69 ügyintéző, *

A jegyzőkönyv melléklete:
Melléklet: szavazási lista MVoksból

Q (a •
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Melléklet

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 05. 15:43
Típusa: Nyílt
Határozat 240. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
dr. Balisani Ciro Igen -
Csordás Anett Igen -
Egry Attila Igen -
Pataki Gergely Igen -
Sátly Balázs Igen -
Stettner István Igen 0
Veres Gábor Igen -
dr. Juharos Róbert Távol -
Kiss Csilla Eszter Távol -
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 05. 15:44
Típusa: Nyílt
Határozat 241. Elfogadva
Minősített

Tárgya: zárt ülés elrendelése az 1.1-6. napirendi pontok tekintetében

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név
dr. Balisani Ciro 
Csordás Anett 
Egry Attila 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István 
Veres Gábor 
dr. Juharos Róbert 
Kiss Csilla Eszter

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 
Távol

Frakció

0
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 05. 16:50
Típusa: Nyílt
Határozat 250. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend 11.1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Vili, kerület
Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
dr. Balisani Ciro Igen -
Csordás Anett Igen -
Egry Attila Igen -
Pataki Gergely Igen -
Sátly Balázs Igen -
Stettner István Igen 0
Veres Gábor Igen -
dr. Juharos Róbert Távol -
Kiss Csilla Eszter Távol -
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 05. 16:50
Típusa: Nyílt
Határozat 251-255. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: tematikai blokk szavazás: napirend 1.8-12. pontjai

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 71.43 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 2 28.57 22.22
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Csordás Anett Igen -
Pataki Gergely Igen -
Sátly Balázs Igen -
Stettner István Igen 0
Veres Gábor Igen -
dr. Balisani Ciro Tart. -
Egry Attila Tart. -
dr. Juharos Róbert Távol -
Kiss Csilla Eszter Távol -

4



Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 05. 16:51
Típusa: Nyílt
Határozat 256. Elfogadva
Minősített

Tárgya: napirend I.7. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a 
Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 71.43 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 2 28.57 22.22
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:

Név Voks Frakció
Csordás Anett Igen -
Pataki Gergely Igen -
Sátly Balázs Igen -
Stettner István Igen 0
Veres Gábor Igen -
dr. Balisani Ciro Tart. -
Egry Attila Tart. -
dr. Juharos Róbert Távol -
Kiss Csilla Eszter Távol -
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