
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros

V. kerület  
Önkormányzat
Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság

Határozati kivonat
       mely készült a 2007. október 09-i ülésről

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Beszámoló az önkormányzat likviditási helyzetéről. (Dobos Lászlóné ov.)

2.)A Vagyonkezelő Zrt-vel fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása.
(T-278/2007. sz. előterjesztés.)

3.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról. (T-281/2007. sz. előterjesztés. )

4.)  Döntés  a  Váci  u.  54.  sz.  alatti  ingatlan  elidegenítéséről.  (T-282/2007.  sz. 
előterjesztés. )

5.) A Főutca program tervezésére kiírt közösségi,  nyílt  közbeszerzési eljárás 
értékelése. 

105/2007. (09. 11.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
5   igen szavazattal  elfogadta a napirendi pontokat 
azzal, hogy az 5. pontot tárgyalja elsőként. 

A szavazáson jelen volt: 5 fő
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106/2007. (10. 09.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 
5 igen szavazattal javasolja a Polgármester úrnak, 
hogy  a  Főutca  program  tervezésére  kiírt  nyílt, 
közösségi  eljárásban  mind  a  Roden  Kft.,  mind  a 
Közlekedés  Kft.-FŐMTERV  Zrt.-M-Teampannon 
Kft.  konzorcium ajánlatát  a  Kbt.  88.  §  (1)bek.  e.) 
pontja alapján – mivel  egyik  ajánlattevő,  ill.  10 % 
felett igénybe venni kívánt alvállalkozója sem felel 
meg  a  felhívásban  előírt  műszaki,  ill.  szakmai 
alkalmassági  követelményeknek  –  minősítse 
érvénytelennek, és ezért az eljárást a Kbt. 92. § b.) 
pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek. 
Egyben  javasolja  még,  hogy  a  Polgármester  úr 
kérje  fel  az  előterjesztőt  egy  új  eljárás 
előkészítésére. 
A szavazáson jelen volt: 5 fő

T-278/2007. -hez

107/2007. (10. 09.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság  5 igen 
szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-
testület részére a Vagyonkezelői  szerződést 1-11. 
§-ig  a  szerződés  részét  képező  1.,  2.,  3.,  sz. 
melléklettel.  Egyben  felhívja  a  figyelmet  a 
szerződésben  szereplő  4.  sz.  melléklet 
szükségességének vizsgálatára. 

A szavazáson jelen volt: 5 fő
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T-281/2007. -hez

108/2007. (10. 09.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság  5 igen 
szavazattal nem javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Dorottya u. 6. 2M2 sz. alatti és a Dorottya u. 
6.  2M3  sz.  alatti  lakás  esetében  ne  éljen 
elővásárlási jogával. 

A szavazáson jelen volt: 5 fő

T-282/2007.-hez

109/2007. (10. 09.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság  5 igen 
szavazattal  a  Váci  u.  54.  sz.  alatti  épület 
értékesítésére vonatkozó előterjesztés elnapolja. 

A szavazáson jelen volt: 5 fő

Tóth Lajos 
Elnök

Készítette: Lénárt Péterné
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