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Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetésben 
szereplő felújítások jóváhagyott 
pénzügyi keretének átcsoportosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. 
(11.15.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetését. 

A rendelt 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítás 
(intézmények) fejezetben 
- Janikovszky É. A. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés soron 3.270.- eFt-ot; 
- Janikovszky E. A. I. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany soron 10.900.- eFt-ot; 
hagyott jóvá. (Mindkét bruttó összeg tartalmazza a 9%-os bonyolítási díjat is.) 

A tervezési feladat (Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés) 
pályáztatását követően 1.875.000.- Ft bruttó összegű szerződést kötöttünk, amire 
168.750.- Ft bonyolítási díjat számolunk fel, így a tervezési feladat összes költsége 
bruttó 2.043.750.- Ft, a költségvetésben biztosított 3.270.000.- Ft-tal szemben. 

A Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) udvari foglalkoztató 
kialakítása a kapcsolódó járulékos munkákkal tárgyú (keretmegállapodásos eljárás 
második kiírt) közbeszerzési eljárás bontási eljárása 2010. május 03. napján 09.00 
órakor történt meg. A bontást követően megállapításra került, hogy a mindkét 
benyújtott Ajánlat ajánlati ára meghaladja a költségvetésben ezen feladatra -
bonyolítási díj nélküli -jóváhagyott (10.000.000.- Ft) összeget. (10.210.841.-Ft, illetve 
10.529.064.-Ft - Ezen összegek nem tartalmazzák a bonyolítási díj összegét, ami 
918.976.- Ft, illetve 947.616.- Ft.) 

Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárásban eredményt tudjunk hirdetni, és a feladatot el 
tudjuk végezni, javasoljuk, a T. Képviselő-testületnek, hogy a 3/2010. (11.15.) számú 
önkormányzati rendeletével megalkotott (az Önkormányzat 2010. évi költségvetése) 
rendelete 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítás 
(intézmények) fejezetben, a következő két sorban, az alábbi átcsoportosítást hagyja 
jóvá: 



- Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés soron 3.270.- eFt helyett 
2.616.- eFt; 

- Janikovszky É. Á. I. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany soron 10.900.- eFt helyett 
11.554.- eFt (10.600.- eFt kivitelezés és 954.- eFt bonyolítási díj) 

Határozati javaslat: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 3/2010. (11.15.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 
2010. évi költségvetése 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Épület felújítás (intézmények) fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzá 
rendelt összegeket a következők szerint módosítja: 
- Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés soron 3.270.- eFt 

helyett 2.616.- eFt; 
- Janikovszky É. Á. I. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany soron 10.900.- eFt 

helyett 11.554.- eFt (10.600.- eF kivitelezés és 954.- eFt bonyolítási díj). 
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