
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. 

Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló          
helyiségek karbantartása, felújítása, illetve ezekkel összefüggő épület gépészeti szerelési és          
épület befejezési munkák, tevékenységek ellátására közbeszerzési eljárás eredményeként        
megkötött szerződésünk 2019. december 31-ig érvényes.  

A 2020-as évre vonatkozóan - az előző évek gyakorlatát folytatva - ismételten közbeszerzési             
eljárást kell kiírni “Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat tulajdonát képező           
épületek, lakások és nem lakás célját szolgáló helyiségekben végzendő épületgépészeti          
szerelési és épület befejezési munkák„-ra.  

A beszerzés mennyisége 1322 db lakás, 610 db nem lakás célú helyiség, 14 db 100%-os               
önkormányzati tulajdonú lakóépületre vonatkozik. 

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárást el tudjuk kezdeni, fedezet biztosítása           
szükséges előzetes kötelezettségvállalással a 2020-as költségvetés terhére, melynek összege         
az előző évekhez hasonlóan 120 000 E Ft. 

2. 

A Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2017. december 19-ei ülésén hozott        
234/2017.(XII.19.) XI.ÖK. sz. határozatában támogatta, hogy a jelenlegi várakozási övezetbe          
tartozó fővárosi tulajdonú közterületeken a díjfizetés bevezetésre kerüljön. 

A vonatkozó rendeletek módosítása után a fővárosi tulajdonú utakon történő díjszedésre           
vonatkozó megállapodás megkötését a Fővárosi Közgyűlés 2018. november 14-i ülésén          
jóváhagyta. 

Önkormányzatunk az automaták beszerzését közbeszerzési eljárás keretében sikeresen        
lefolytatta, melynek eredményeként a parkolójegy kiadó automaták telepítése megtörtént. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi üzemeltetői szerződés módosítása csak egy adott időszakra,            
2020. január 31-ig volt lehetséges, ezért a folytonos üzemeltetés biztosítása érdekében a            
vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. 

A jelenlegi üzemeltetési költségeket figyelembe véve előzetes kötelezettségvállalás szükséges         
az alábbi bontásban. 

 

 



Becsült bruttó összeg  (nettó 6000ft/férőhely/hó összeggel számolva) 

2020 2021 2022 2023 

113 659 920 Ft 123 992 640 Ft 123 992 640 Ft 123 992 640 Ft 

 

3. 

Vezetői döntés értelmében a 2018. évben megjelent Pénzügyminisztérium által kiírásra került           
„Bölcsődei fejlesztési programon” Önkormányzatunk 1116 Bp. Fonyód u. 3-5. sz. alatti           
Bóbita Bölcsőde 2 csoportszobás (28 fős) férőhelybővítésével pályázott. A férőhelybővítés          
várható bekerülési költsége: br. 357.410.000,- Ft (2018. évi tervezői költségbecslés          
alapján).A projekt megvalósításához önkormányzatunk képviselőtestülete a 25/2019. (II.26.)        
XI.ÖK határozatában vállalta a szükséges br. 133.410.000,- önrész biztosítását a 2019-2020.           
évi költségvetésben. Ennek részeként a képviselőtestület br. 24.841.000,- Ft összegű forrást           
biztosított a 2019. évi költségvetésben, a tervezési és előkészítési munkák fedezetéül. 

A pályázat 2019. évi eredményhirdetését követően Önkormányzatunk br. 224.000.000,- Ft          
támogatást nyert el a tárgyi férőhelybővítés megvalósításához. A projekt megvalósítása és a            
közbeszerzési ajánlatkérés lebonyolítása érdekében elengedhetetlenül szükséges az       
önrészként vállalt még hiányzó br. 108.568.800,- Ft összegű forrás biztosítása is. 

A fentiek értelmében a Bóbita Bölcsőde 2 csoportszobás férőhelybővítésének         
megvalósításához br. 110.000.000,- Ft összegű előzetes kötelezettségvállalás szükséges. 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati            
javaslatokat fogadja el 
 
 
Budapest, 2019. szeptember 10. 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
  


