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Budapest Főváros

V. kerület  
Önkormányzat
Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság

Határozati kivonat
       mely készült a 2008. január 15-i ülésről

Helyszín: Bp., V. ker. Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Bizottság elnöke: Tóth Lajos

Jegyzőkönyv vezető: Lénárt Péterné

NAPIRENDI PONTOK:

1.) A  Pénzügyi  Osztály  tájékoztatója  a  likviditási  helyzetről.  (Helyszíni 
kiosztás!)

2.) Informatikai eszközök beszerzésére kiírt nyílt, közösségi közbeszerzési 
eljárás eredményének elfogadása. 

3.) A helyben központosított közbeszerzés rendjéről szóló 25/2007. (VI. 21.) 
önkormányzati rendelet módosítása. (T-8/2008.)

4.) A Sas u. díszburkolat felújításának munkái. 

5.) Az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  bérlakások  elidegenítésének 
feltételeiről szóló 40/2007. (X.19.). sz. rendelet módosítása. (T- 6/2008.)

6.) Az  önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről  és 
lakbértámogatásról  szóló 34/2007.  (X.  19.)  sz.  önkormányzati  rendelet 
módosítása. (T- 9/2008.)

7.) A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása. (T-11/2008.)

8.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról. (T-20/2008.)
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1/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a napirendi pontokat 
5 igen szavazattal elfogadta.

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

2/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat

A  Pénzügyi  és  Közbeszerzési  Bizottság  4  igen,  1  nem 
szavazattal „Informatikai fejlesztés” megrendelése céljából – 
a szakértői és Bíráló Bizottsági vélemény alapján – javasolja 
a Polgármester úrnak, hogy a tárgyi eljárás nyertes MODUL 
Info Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

3/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással  a  helyben  központosított  közbeszerzés 
rendjéről  szóló  25/2007.  (VI.  21.)  sz.  rendelet  módosítását 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

4/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat
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A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal a 
javasolja a Polgármester úrnak, hogy:

1.) bízza meg a Vagyonkezelő Zrt-t, a Mobilterv 2000 Kft. által 
készített  terv  alapján,  a  Sas  u.  díszburkolat  építésére 
vonatkozó  hirdetmény  közzétételével  induló  tárgyalásos 
eljárás  pályázatának  elkészítésével  és  a  pályázat 
bonyolításával;

2.)  a  bonyolítási  díjat  480.000.-Ft  +  ÁFA  összeget  a 
Vagyonkezelő  Zrt.  részére  számla  ellenében  a 
Vagyonkezelési Szerződés alapján az Önkormányzat térítse 
meg;

3.) fogadja el a mellékelt pályázati kiírást;

4.) hatalmazza fel a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot, 
hogy  az  értékelés  bizottság  javaslata  alapján,  bírálja  el  a 
pályázatot. 

Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a vizsgáltassa meg 
a  Hivatallal  a  Vagyonkezelő  Zrt.  javaslatát,  miszerint  a 
hasonló jellegű beruházások esetében milyen lehetőségek 
vannak az épületek lábazatainak egyidejű felújítására is. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

5/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testület  számára  az 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  bérlakások 
elidegenítésének  feltételeiről  szóló  40/2007.  (X.  19.)  sz. 
önkormányzati  rendeletének  módosításáról  szóló 
rendelettervezetét 1-2. § ig 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

6/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat
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A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testület  számára  az 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  bérlakások  lakbérének 
mértékéről és lakbértámogatásáról szóló 34/2007. (X. 19.) sz. 
önkormányzati  rendeletének  módosítását  1-3.  §-ig 
tartalommal. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

7/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület  számára a 2008. 
évre szóló munkatervét. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

8/2008. (01. 15.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja  a  Képviselő-testület  számára,  hogy  a  Bp.,  V. 
Dorottya u. 6. 5XL4 sz.  lakás + teremgarázs és az 5L2 sz. 
lakás + teremgarázs értékesítése során ne éljen elővásárlási 
jogával. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

k.m.f.

Tóth Lajos
   Elnök

Készítette: Lénárt Péterné
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