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Váľosgazdálkod ási és Pénzĺĺ gyi Bizottság v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság v é|eményezi

Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
meŃársyal.tlsźLt.
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Képviselő-testtiletnek az e|őterjesz1és

Tisztelt Képviselő-testüIet!

A Képviselő-testülęt 428/f0|2. (XII. 06') szátműhattlrozatźnal elfogadta Veľsenyeztetési szabá|yzatéú,

A hatálybalépését követő 4 hónap alatt lefolytatottpá|yźnatok tanulságaként két módosítás vált szükségessé.

Az egyik módosítás, a veľsenyeztetési eljárás felhívásának közzétételére vonatkozik, az indoktú pedig az
adja, hogy a Polgármesteľi Hivatalból kivált azokmányiľoda, a közzététe|re vonatkozó pontot két részre kell
osztani úgy, mint:

- a Budapest Fóváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodtýán,va|amint

- a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatPo|gźrmesteri Hivatala hiľdető tźb|áján

A másik módosítás a lakásbérbeadási pá|yázatok eredményének megállapításáná| szerzett tapaszta|atok
alapján szükséges. A versenyeztetési szabá|yzat aľra vonatkozôan nem taľtalmaz ľendelkezést, hogy
pontegyezőség esetén a soľsolást milyen körtilmények között kell lefolyatni.

A soľsolást, apźiyánati eljárást lebonyolító szewezet által jelölt 3 tagűbizottságtaľtja, nyilvánosság előtt,
kozjegyzó jelenlétében. A közjegyző jegyzókonyvet vesz fel. A jegyzőkönyv a pá'|yźzati eljĺáľás során
keletkezett dokumentác iő részét képezí, hitelességéh ez nem férhet kétség.
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A Képviselő-testi'ilet hatásköľét a I9l2009. (v' 06.) számű, a Képviselő-testület és szeľvei szervezeti és

működési szabá,|yzatźban nem ruházta źú bizottságra, illetve a módosításra kerülő határozatot a Képviselő-
testtilet hozta és annak módosításáľa más testület nem jogosult, a módosításról is a Képviselő-testtilet
dönthet'

A határ ozat elfo gadás a p énzugy i f e dezetet nem i génye l.

Fentiek a|apján kéľem a Képviselő-testiiletet, hogy a 428l20lf. (XII. 06.) számű határozatźnak
módosításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'

Határozati iavaslat

év ('.' hó...'nap) számú Képviselő.testületi hatźr ozat:

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy:

A Képviselő-testület 428/20|2' (XII' 06') szźtműhatározatźnak (veľsenyeztetési szabá|yzat)

1.) 1 1. pontjának szövegét az alábbiak szeľint módosítja:

A nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását közzé kell tenni:

a) a Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányiľodáján,

b) a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala hirdető tźb|t|án

c) a vagyontigyleti megbízott ügyfélfogadásľa szo|gá|ó helyiségében'

d) a Józsefuáľos című helyi lapban,

e) az Önkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,

Đ az Önkormányzat és a vagyonügyleti megbizott rendelkezéséľe álló egyéb internetes hirdetési
poľtálon,

g) az a)_f) pontokban foglaltakon tulmenoen, a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

f ,) 52. pontjának szövege az a|ábbi szerint módosul:

A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel ľendelkezok k<ĺztil a nyertest és a második helyre
soľolt pályázót sorsolás tltjánvá|asztja ki. A sorsolás nyilvános, aztközjegyző jelenlétében, apá|yázati
eljárás lebonyolítójaá|ta| összehívott, legalább háromtagú soľsolási bizottságfo|ýatja le' amelyről szóló
jegyzőkönyvet az eredmény megállapításźtra vonatkozó előterjesaéshez mellékelni kell'

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: azonna|

A d<jntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft., Polgáľmesteľi Hivatal

Budapest, f0I3. ápri|is 22.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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érintett részeket tarta|maző összehasonlító hatźlrozat részlet
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Melléklet: két hasábos, a módosítássa]



Melléklet

?) ^'. 
a P9lgáľm9steri Hivatal okmányiroda és 

| Đ u Budapest Főváros Koľmrányhivatala VIII.
Ugyfélszolgá|ati osztá|yźn, I keruletiHívata|aokmányiľo dáján,

.. Budapest Józsefváľosi
onko ľmányzatKépviselő.testületének

428 l20l2. (xII. 06) hatátozata
a veľsenyeztetési szabáiy zatr ő|

Veľsenyeztetós nyilvánossága

11. A nyilvános veľsenyeztetési eljarás kiírását
kozzé kell tenni:

b) a vagyonügyleti megbízotÍ.
tigyfélfo gad ásr a szo|gáló helyisé gében,
c) a Jőzsefváĺos című helyi lapban,
d) az onkoľmányzat és a vagyonügyleti
megbízott honlapján,
e) az onkormanyzat és a vagyonügyleti
megbizoÍt rendelkezésére álló egyéb internetes
hirdetési poľtálon,

Đ az a)-€) pontokban foglaltakon
tulmenően, a Kiíró döntése szerinti más helyen
illetve módon.

43. A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos
feltételekkel rendelkezők közül a nyeľtest és a
második helyre sorolt pá|yźzőt sorsolás útján
kell kiválasńaní.

A nyilvános veľsenyeztetési e|jarás kiírását
közzé kell tenni:

b.) a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefoárosi onkormánvzat
Polgármesteľi Hivatala hiľdető tá'ň.Iláján

c.) a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadásľa
szolgáló helyiségében,

d.) aJőzsefuaľos című helyi lapban,
e,) az onkormányzat és a vagyonügyleti

megbízott honlapjrĺn,
Í.) a, onkormányzat és a Vagyonügyleti

megbízott rendelkezéséľe álló egyéb
inteľnetes hirdętési poľtálon,

g.) az a)_Í) pontokban foglaltakon túlmenően, a
Kiíľó döntése szeľinti más helyen illetve
módon.

A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos
feltételekkel ľendęlkezőkkozil a nyeľtest és
a második helyre sorolt pźtlyazót sorsolás
útjan választjalr<l. A soľsolás nyilvános, azt
közjegyző jelenlétében, a pá|yázati eljáľás
Iebonyolítója áital összehívott, legalább
háľomtagú soľsolási bizottság folytatja le,
amelyrőI sző|ő jegyzőktinyvet az
eľedmény megállapítására vonatkozó
előteľj esztéshez mellékelni kell.


