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Tiszte|t Képviselő.testüleÚ!

L Tényállás és a diintés tartalmáłnak ľészletes ismeľtetése

1. A Józsefvárosi onkoľmányzat 20|7. évi kciltségvetéséről szőIő 3612016. (XII.21.)
önkoľmányzati reĺde|etében a 201-6. évi maľadvĺányból |.|79.68l e Ft keriilt betervezésľe,
ebből aszabađmaradvĺĺny összege 814.134 e Ft.

20|7. évben a Képviselő-testiilet tĺlbb lépcsőben kĺiltségvetést érintő dcĺntéseket hozott,
melyeknek a kĺiltségvetési fedezete nagyobb hrányadban a 2017. évi költségvetésben
megtervezett taľtalékok, kisebb hanyadban a20I6. évi szabad maradványok voltak.

A 201'6. évi vaĺható szabad marađvány, a 2.000 millió Ft kamatozó kincstĺĺľjegy eladásából
származő bevétel és a mfüödési általanos taľtalék terhére javaslom az |. számú mellékletben
felsoľolt mfü<jdési, bervházási, felújítási feladatok megvalósítlísát, (1. szźlmí melléklet 1.

soľszámtól 313. sorsziímig).A melléklet tarta|mazza a feladatok költségvetési hatását és a
költségvetési címét, valamint a kiemelt előirányzatát is.
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2. A keľtileti ,,zöldstľatégia,'végrehajtásának keľetében elvi döntés sztiletett aľľól, hogy 5

félév alatt _ igazodva a faültetés telepíthetőségének idószakaíhoz . 1000 fát ultet az
onkormanyzat a keľületi tulajdonú és fenntarüísi kĺizteľtiletekre.
Ennek keretében még idén április végéig el kell ültetni 130 fát.
Tekintettel aľľa, hogy a _ kiemelt állami beruhazásnak minősiilő - Nemzeti Kozszo|gáLati
Egyetem Ludovika Campusz kialakításából adódó fapótlási kĺjtelezettség teljesítése egyńsń,a
fapótlás céltaľtalékba t<jľténő befizetés, valamint a jövőben még realizáIőďő befĺzetésből
töľténik, így elsősorban a Ludovika teľĹiletéhez koze| lévő keľiileti köZteľületeken sztikséges
első ütemben a fapótlás végrehajtása.
Többszöri előzetes egyeztetéseket kcjvetően az a szakmai szempontu alapokon nyugvó döntés
született, hogy első ütemben többségében a Tisztviselőtelep egyes utcáinak teljes hossza
tekintetében valósuljon meg a fapótlás és fatelepítés végľehajtása.
Ennek tervezése során felméľésre kerĹiltek a jelenleg tires fahelyek, illetve azon helyek ahol
valamilyen korábbi okból kifolyólag jelenleg csak tuskók vagy facsonkok, valamint
elpuszľult és kiszaradt fák találhatóak'
A felmérés a\apján az a szakmai javaslat fogalmaződott meg, hogy a Reguly Antal utcában
49, a Benyovszky Móric utcában 30, a Bláthy ottó utcában 46, az oszttůy utcában 2 és a
Tisztes utcában 3 fa pótlása és iiltetése töľténjen meg.
A fenti faültetések feltétele az éintett utcákban 46 k'tszźradt fa vagy fatuskó kiteľmelése,
melynek váľható költsége 1.200.000'- Ft.
A 130 fa telepítésével összefiiggő munkálatok elvégzésének becstilt költsége 5.400.000,- Ft, a
130 (4 kül<inboző fajtaból á1ló) ültetendő fa beszerzéséhez sziikséges fedezet szintén
5.400.000,- Fr

Fentiekben tész|etezetĹI. titemben tęrvezett faültetések végľehajtásához ĺjsszesen 12.000.000,-
Ft becstilt fedezet szĹfüséges, melyet javasolok a műkcidési cé|tafia|ékon belül a fapótlási
céltaľtalékról bizto sítani'

3. A Képviselő-testtilet a30l20l7. (II.02.) szźlmuhatáľozatźtbanaf0|6. évi szabad maľadvány
teľhéľe előzetes kötelezettséget vállalt a 2016. évben megteľvezett, de kötelezettséggel nem
teľhelt Palotanegyed Idősek Klubjanak kiďakítĺĺsara, melynek összege 47.37|,0 e Ft. Az
idősklub kialakításráľavárhatőan 2018-ban keľĹil sor, ezért ahaÍźrozat módosítása szĹikséges.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A Józsefuaľosi onkoľmányzat 2017. évi k<iltségvetéséľől szóló 3612016. (XII.21.)
önkoľmanyzatírenďeLet 9. $ (2) bekezdése alapjźn:

,,(2) Az önkormĺĺnyzat és a kĺlltségvetési szeľvek a 2016, évi költségvetési maľadvźnfi a
maľadvány jővehagyása előtt k'lzérő|ag a 20t6. évben vćtl|a|t kötelezettségekből áthtŽődő
kifizetésekľe, feladatokľa fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektre
jóvahagyott előirźnyzatok eľejéig hasznáLhatjfü fel. Ettől eltéľően a képviselő-testĺ.ilet kiilĺjn
dönt.''

A kĺizbeszerzések időigényessége miatt javasolom, hogy a Képviselő-testĹilet a 2016. évi
szabad maľadvĺíny terhére döntsĺjn. a szĹikséges beruhĺŁásokról, felújításokról'
karbantaľtásokról, miĺkĺjdési kiadásokról. Igy még ebben a kĺiltségvetési évben megtöľténhet a
Í.eladatok végrehajtása, mellyel az intézményi szolgáltatások minősége növekszik, a keľület
infrastľukturája bővül, azintézkedések következtében a keľiiletbenakozbiztonság javul.

ilI. A döntés célja' pénzügyĺ hatása
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A vfuható szabad maľadvány 22|.257.232,- Ft, a Képviselő-testület 118.258.200,- Ft
fe|hasznáIásról maľ dönttitt a 30l20t7. (II.02.) szátmí hatźrozatában, igy a még váľható és
feladattal nem terhelt maľadvány összege 150.370.032,- Ft. 20|6.ban 2.000 millió Ft
összegben kaĺnatoző kincstĺáľjegyet vásaľolt az Önkorményzat, melynek futamideje 20|7.
december 06.án jár |e. Ezétt a20|6. évi maradvány összege 2.000 millió Ft-tal csökkent, Az
értékpapírok 2017. évi eladásából szěrmaző bevétel taľgyévi bevételnek minősül. A
fennmaľađő szabad' maľadviány, valamint a tárgyévi bevétel terhére javasolt feladatokat és
költségigényeit az |. számí melléklet tar:talmazza, melynek összege összesen 2,343,4|7,26|,.
Ft, mely l93.047.ff9- Ft-tal több, mint aválrhatő szabaď maľadvány és a bevéte|, ezért a
fedezetet javasolom átcsopoľtosítással a mfüĺidési taľtalékÍól és a fejlesztési céltaľtalékľól
biaosítani'

A 20|6. évi maľadvány összege - a szabad és a ktitelezettséggel terhelt maľadviíny összege - a
besztĺmoló végleges adatai ismeretében vátltozhat. A működési tartalék összege az
előterjesztésben foglďt csökkentések figyelembevételével98.092,0 e Ft-ra módosul.

A paĺkolás bővítéséľe, a Polgármesteri Hivatalban a megapoľtál kiváItásźra, valamint a Sheaľ
point dokumentumok piĺľhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre taľtós előzetes
kötelezettségvállalás szfüséges, melynek évenkénti fedezetéiiljavasolt az onkormźnyzat saját
és kĺlz}ratalmi bevételeit megj elölni.

Az Önkoľmźnyzat költségvetésében tervezeÍt felađatok egy részének bonyolítĺĺsával javasolt a
Józsefu ĺĺľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t me gbízni.

AzUZ. pontban szereplő faültetés 12. 000,0 e Ft köItségigény fedezete biztosítható a fapótlási
céltaľtalékľól, egyben a Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt. településiizemeltetési
kozszo|gźitatásiszerződésénekmódosításasztikséges.

Az a3. pontban foglalt feladat végrehajtási idejének véitozása míaĹt a 2016, évi szabad
mar adv ény r a v á|Ia|t kcjtel ezettsé g mó do sul.

Iv. Jogszabályĺ környezet

A Képviselő-testĹilet hatásköre az onkoľmźnyzat2OI7. évi kciltségvetéséről sző|ő 36120|6.
(XII.2 1 .) cinkoľmrányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Kéremaza|étbbihatározati javaslatelfogadását.

HATAROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hogy

|. a 30/2017. (II.02.) számű hatźrozat 4. pontjában felsorolt 20|6. évi szabađ maľadviĺny
terhére megvalósuló feladatok köZtil ,,a Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baľoss ll.2I.
1 160l cím _ önként vá||a|t feladat -benlhazás 47.37|,0 e Ft'' szövegrészt töľli.

Felelős: Polgármesteľ
Hatátidő: 2017 . ápľilis 1 3.

2. a) az előterjesĺés és a haténozat 1. szrímú mellékletében felsorolt feladatokat a2017. éví
költségvetésbe beemeli.



b) a 20|6. évi 150.370,0 e Ft összegtĺ szabad maradvlíny terhéľe előzetes kötelezettséget
véů|a| ahattrozat 1. számú melléklet 1-13., |46-147, és a 153-155. pontjában foglaltakľa és
egyben az onkorményzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tartalék _ kĺitelező feladat _ előirrĺnyzatáró| 351,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
l160l önként vállalt feladat Rezső tér parkfelújítás e|oírźnyzatźtra _ I. számű' melléklet 155.
sorszám. .

c) - az Önkoľmrínyzatťlnanszirozási bevételi e\ofuźnyzatźn beltĺl a 11108-01 cím _ önként
vállalt feladat _ forgatási célú belfi'ldi éľtékpapírok beváltasa, éľtékesítése előiranyzatźi
2.000.000,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg ahatźrozat|. szélmímelléklet |4-|45., a 148-153. és
a 156-310. sorszám alatti kiadási előirányzatokat, valamint az iĺtézsnények esetében a
finanszírozási kiadásokon belül az irányítőszerui tĺĺmogatás kiadási e|óírźnyzatokat
ugyanezen összegben megemeli, továbbá a 11107-01 cím működési cél és általĺĺnos taľtalékon
belül a mfüĺjdési taľtalék _ kĺitelező feladat _ e|óirányzatárő| I23.14I,6 e Ft-ot a l 1603 cím _
önként vá||alt feladat Corvin sétĺány pľojekt közteľĹiletek fejlesztése beruhĺázási
e|őirtnyzatétra - |. szźtmímelléklet 310. soľsziĺm - átcsoportosít.

d) az onkormanyzatl<ĺadźs 11107-01 cím mtiködési cél és általanos taľtalékon beltil az
általános taľtalék _ kcjtelező feladat _ előiranyzatfuőI 55.706,7 e Ft-ot, a |II07-02 cím
fejlesztési céltaľtalék _ ĺjnként vállalt feladat - e|oírányzatárő| 13.848,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
hatźrozat |. szźľľlű melléklet 311-313. sorszám a|attíkiađási előirányzatokľa.

- a Jőzsefuarosi Egyesített Bölcsődék ťlĺanszirozási bevételen belül az irányítőszeľvi
támogatás elóirényzatát és a kiadási e|oirtnyzatokat összesęĺ |03.546,0 e Ft-tal megemeli a
hatáĺozat I szárís melléklet 14-78. és a205-206. sorsziím alattrészletezettek alapjźn.

. a Józsefuarosi Szociĺális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ ťlnanszirozási bevételen
beliil az kényítőszervi támogatás előiľĺányzatát és a kiadási előirźnyzatokat <jsszesęn 59.43I,0
e Ft.tal megemeli ahatźlrozat |. szźlmű melléklet 79-137. és a 196.204. sorszán a|aĹt
r ész|etezettek szeľint.

- a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ finanszírozási bevételen belül az
iráĺyitőszervi tamogatás előiľĺínyzatát és a kiadási e|óirźnyzatokat ö,sszesen 120.490,0 e Ft.tal
megemeli ahatározat I . szźtmtĺ melléklet |38-142, sorszám a|att rész|etezettek szerint.

- a Polgĺĺrmesteri Hivatal finanszíľozási bevételen belül az iranyítószervi támogatás
e|őirźnyzatóú és a kiadási elóirźnyzatokat összesen 24.440,0 e Ft-tal megemelí ahatétrozat |.
szám,Ú melléklet I93.,I95,,209-210. és a 298-301. soľsziím a|attrészletezettek szerint.

- a Napraforgó Egyesíteft óvoda ťlnarĺszirozási bevételen beltil az fuányítőszerui tamogatĺís
e|őirźnyzatát és a kiadási elóirźnyzatokat <jsszeseĺ 125,276,1 e Ft-tal megemeli ahatfuozat 1.

számllmelléklet208,212-293.sorszáma|attrész|etezettekszerint.

e) felkéri a Polgríľmesteľt, hogy a 2016. évi maĺadvźny e|szźnlolásanál és a 20t7. évi
költségvetésről sző|ő ĺinkoľmányzati rendelet következő módosítasánál a hatáĺozatbarl
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Hataľidő: a).d) pont esetében 20t7 . április 1 3., e) pont esetéb en 2017 . május 3 1 -ig

3. a) a Tisztviselőtelep és a még parkolási dijfizető <jvezetbe be nem vont józsefuaľosi
teľtiletekre a paľkolási díjťĺzeÍő zőnát 2017. október I. napjátő| kiteľjeszti és felkéľi a



Polgĺírmesteľt, hogy az ęľľo| szóló cinkormźnyzati rendelet módosítasát a Képviselő-testĹilet
június havi ülésére teľjessze be.

b) 2018. évtóI az a) pontban foglaltak miatt a feladatellátásra taľtós kötelezettséget vá11a1,

melynek összege évente bruttó 38.399,2 e Ft - 11401 cím kötelezo fe|adat - , és fedezetétil a
paľkolásbóL szátmaző bevételt jelöli meg, valamint felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a kövętkező
évek kĺiltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

c) a hatarozat I. szźnrlű melléklet 171. soľban szeľeplő parkolás bővítést éľintő 9.599.816'- Ft
dologi kiadások költségeire vonatkozóan aJőzsęfvźtosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt..vel' kötött
paľkolási feladatok ellźúására vonatkozó kozszo|gźitatási szęrződést módosítja, és felkéri a
Po l gárme st ert a szerzódé s mó do s íta s a|źńr ásár a.

d) a hatarozat I. szźmű mellékletben szereplő t65-I70, soľszám alatt felsoľolt paľkolás
bővítést érintő beruhĺĺzási feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat bonyolítrísával a
Józsefuiĺrosi GazdálkodásiZrt.-t.bízzameg, és felkéľi a Polgáľmesteľt a szerzőđés aláirásáĺa.

Felelős: Polgármester
Határidő: a) pont esetében 2017. ápľilis 13. és a Képviselő-testĹilet 2017.június havi iilése, b)

pont esetébenf}|8. évi és azt követő évek költségvetésének tervezése, c)-d) pont
esetében 20|7. ápľilis 13. és aszerzódésekal'áírásaz}l7. április 30.

4. ahatáĺozatI. szání melléklet 162. sorában szereplő energetikai auditálás 12.700,0 e Ft
dologi kiadások költségeire vonatkozóan a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött
Yagyongazdálkodási feladatok e||źĺtźsáĺa vonatkozó kozszolgźt\tatásí szerzódését módosítja, és

felkéri a Polgármesteľt a szerzodés módosítás a|áírásáĺa.

Felelős : Polgĺírmester
Hataľidő: 20|7. április 30.

5. a) a hatźrozat 1. számú mellékletben szeľeplő 1-10., 144-161., I73.I84., |86-192.,294,,
297 ., 305 .,309-3 1 0. és a 3|2-313 . sorszám alatt felsorolt feladatokkal kapcsolatos valamennyi
feladat teljes könĺ e|látásáva| megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t

b) az a) pont alapjan felkéri a polgáľmesteľt a szeruőđés alćtírt.sźra.

Felelős: Polgármester
Hatfuiđő a) pont esetében 2017, április 13., b) pont esetében 2017. április 30.

6. a) a je|z&endszeres készülékek számźnak emelése miatt a Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engedéIyezett |étszámat 20|7. április 1. napjától 1

fovel _ 40107 cím önként vállalt feladat - megemelĺ, igy a kĺiltségvetési szerv engedélyezett
|étsztlma 2f4 főrő| 225 fore módosul.

b) a következő évek költségvetésének teľhéľe az a) pontban foglaltak miatt évente 3.006,3 e

Ft-ra e|őzetes kĺjtelezettséget vźů|a|, melynek fedezetéül az Önkoľmźnyzat működési saját és

kozhat'almi bevételét jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: a) pont esetében 2017. ápri|is 01', b) pont esetében a mindenkori költségvetés

elfogadása



7. a) a faültetések I. üteme keretében 130 fa ültetéséľe 12.000'0 e Ft-ot bińosit, ęzért az
onkormanyzatkjađźls 11107-01 cím múködési cél és általanos taľüalékon belül a fapótlás
céltanalék elokźnyzatźn,ól _ kötelező feladat _ 12.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601-03 cím -
kötelező feladat - működési célú tamogatás á||amháztartáson kívĹilľe eloirźnyzatfua.

b) az a) pontban foglalt feladatok ellátása érdekében a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-vel kötött településtizemeltetési közszolgáltaüĺsi szerzódést módosítja és felkéri a
P o l glíľme st ert a szerző ďé s a|áír ásár a,

Felelős: Polgáľmester
Hataľidő: a) pont esetében 2017. ápľilis 13., b) pont esetébenf}l7. ápľilis 30.

8. a Polgármesteri Hivatalban a megapoľtál kiváltásaľa évente bruttó 700,0 e Ft.ľa, a Sheaľ
point dokumenfumok parhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó
500,0 e Ft-ra _ 1220|-02 cím kĺitelező feladat - hatźrozatlan ideig előzetes ktitelezettséget
vźĺ||a|,melynek fedezetéül az Önkormźnyzat'saját és közhatalmi bevételeitjelöli meg.

Felelős: Polgármester
Hataľidő : 20 1 8 -tól a ttr gy évi költsé gvetések készítése

9. felkéri a Polgármesteľt, hogy ahattltozatban foglaltakat a 20|7, évi költségvetési rendelet
kcivetkező módosítasánál, valamint a következő évek kciltségvetésének tewezésénél vegye
figyelembe.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2017. december 31., valamint a mindenkoń éves költségvetések elfogadása

Diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefoárosi
Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjólétĺ
Kiizpont, Józsefvárosi Egyesített Btilcsődék' Napraforgó Egyesített ovodát Pénziigyĺ
tigyosztály, JegyzőiKabinet Belső Ellátási lrođa, Polgáľmesteľi Kabĺnet.

Budapest, 2017 . április 05'

Törvényességi ellenórzés :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásábgl

j, ,lťlpni, fr*"Äą

dľ. Mészáľ Erika
a|jegyző
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=;:.j-..- 

1.....--... elöffi köt.vál|'
ojorto e ľq @l egy Io

dologi 636'l e |étszánmel

l3l
jazÄBi|gi seŃęd

0.(

l3r
\f egyit řod.ábu a hodabútorck rcgiek glawllak így sziike8s 3 db ĺrc6ztal s 3 db
rY|ái fôrońŚżÉk .ś.#ié t45 00( 145.

40102-01
k @llrjl@t @łclcgu

\ pozLár he|ýség s a munkaüg]/i řoda egyik srekŕnyébm lév6 mosdó telj6
negsáintetése Hasaáabn kívü| va'nak és csak a he|yct foglalját Megntjvekeden
b|adate|lábs miaü új kiei helýség takaitos és tisztíbsar helýségból rc8i

500 00Í 500

40l02-ol dologi' e|jellegü

l3ĺ lóAefvátosi san. Kozma Egés6égilB|i K6zpont
0

50100 k ben,házis

t3!
- Radio|ó8iai felsókaEgóńáE komplex ultrahđg ksziilék bes4rzéśe

|5 240 00Í ts 240 50l00k beruházás

t4(
- ďgitäis ávilagité,felvételi berendezés bBerzése

69 850 00( 69 850 r

50100 k beruhłeás

t4t
- digitäis Pďsziv det€ktoros, trúkistályos mmo8ráfiás berendez6 besażćse

2ś 400 00í 25 400 r

50100 k beNbá"ás

t41
- wifi és adatbázisüZmeltetés

0 o0o 0oí l0 000 r

50100 k dologi

141
dÁIkodfui KÜzpont zń

t& 4yoEsblgálat
26831 00( 26 E31.

| 1602 k dologi

t45
- I(arbmbÍtĺs

7 57t 00( t? 57t.
| 1602 k dologi

l4(
. Művésáelep játsatćr kia'lakit,ł6ą s2kö2ók bes4żése

I 800 001 I E00.
1160l ö beruházás

141
. AuróB-Déry-F$ke s@k játsáEľ tne4se

I 877 00r I E77.
1160l ô beruházás

t4E
- AuľóB-Déry-Fske sďok jáśzó@r kiviE|eAe

25 500 00r 25 500-l
l 160l ö b€ruhiłeis

t4!
- Népszínhĺz u' cg}ségs ďculat Eruezése

I 955 80( I 955-i
l 160l ö beruhíżÁs

150
'. Csmok Negycd'' Nepszinluáf u'- ÁuróE u'- Jó4ef u.- Nénet u. harároll !9nület€k

'ńěni|ěri ŕPruF,A. l Äi.,hn*^l.r ńÁUär,pL gL\ 2 641 601 2 641.1
l160l ö b€fuházás

. Tiszts u. pďkoló fun}cióváIt6 miatti átalakitása
6 s8ś o0ĺ 6985( 1160l ö benńázás

. Fakatasftńez ,. FÁKoPP' üÄaĺat jövóbcni ü|eBi he|yek teNeEse
7 000 00ĺ 7 000

I 160l k dologi

l5
. Fęlújított Ereken kiadhato jáEeszközók bsau:se

500 00( 500.

javsolt évm belii|
I loul o ootost elhsaálodónák vmi. me|vik

lf,
. Mohár Femc tér keńtésének 6 db kapuva'| töÍténő rźýtAtóýźL|AE|e

300 00( 300.r
1160l ö beruházís

l5l
. Reaö ter pak fe|újítása

2 500 00( 2 500
l 160l ö felújĺtís

l5r

. Bďoss u. l 13. s?ámú ház és a FókeÍt zn' clhe|yeasérc sal8áló épii|eftsz köáBi
350 o0ĺ 350 (

l 160l ö benÍrázás

l5' - LutheÍ u.6. szám e|ófti járda s s4gél'fe|újltás
6 ?50 n0Í 6350( l|60l ö fe|újÍtÁs

l5l
- Bďoss u. l l l/A és l l l/B elôfti útsu}6z felúiitása

? 2iq o0{ 721q1 l160l ö fe|újitás

t5(
. Bďoss u. l03/Á és l03/B ęl6Bi útsu}6z felúiĺĹłEa

t 000 00( 8 000.{
l160l ö fe|újĺĺł6

|6ĺ
- Bďoss u' l0l/A-to| a Bďoss uti utsz€kĄig úťelújítás

| 900 00( I 900.(
1160l ó felújitiś

t6l
. Száados és Hós u. saĺkon kiatakihdó járd6zakasz

600 00( 600.(
1160l ö beru}ázás

16"

. JGK zrt-nck energďiłai auditäás
t2 700 00( t2 700.(

köaa|galati srezóds
l 1602 k dologi módosĺtása (

vponsażálkodás)

l6:
- onkomályati fu|ajdonú JGK.nak h6aá|atB áhdoB számÍtáýthnikai szkózök

4 000 00( 4 000.(
I 1706-02

kttllJrŹ4

I6t
- Koníňý s. 14' és 16. ftlekegys|ts

200 00( 200.(
l 1602 ö dologi

165
- Pďkoliás b6vĺEs Tisiliselőtelep s kimaÍadl brü|ek 20t7' olíóbeľ l.Mpjától

0.(

t6(
29 db Áubmb bs4Ese

73 660 00( 73 660.
l|40l k beruháás

t6i AubMüił kivireIe4se
f9 260 00( 29 f60.

ll40l k beruháás

l6t Áutomták beüzmelse l 0.ĺ4 00( I 044-(
l l40l k bęruháás

l6s
Forga'lomtĚhnika

23 000 00t 23 000.(
l1402k befuiŁás

11(
|énz}azsttżk bqerĺse

7 460 00( 2 460
l|40l k beruháás

Jreme|Eü*i kö|Bég többlebk
9 599 tt( l l4ol k dologi köArclg's4lz&éŚ módositás

łť,

ĺb



t7t
.Homlokatfelújítáśok

0-(

t?:
)éń Mika u. l l'

5 611 l1! 35 67t.
l 1602 ö felújiĺłs

Ilt L, u, 4.b.
16715 11! 6335.t

l 1602 ó fe|újíuí6

l1:
Gsfaludy u.5.

28 336 R7l 28 336.!
l 1602 ö fe|újítĺs

l7l
Üsstáció u. l l )4 116 771 24 336 t l t602 ö felújĺtáś

t'l'.
(óńs u' 28. ( orcry prcjekrerülďén)

7R ?36 R7' 28 336 !
l 1602 ö tlújíbs

111
. 50 db EPülęt tďs6llá2zá alapĺt.łsa ( alapĺto mjat műsaki febnérés késáüxe)

69 850 00ĺ 69 850.(
l 1602 ö do|ogi

t7l - Egyéb fe|újĺ!ásk
0.(

It(
ÜŚstició u' I l. fug8ófolyósó

14 lt8 44ĺ 14 ltt-/ 11602 ö felújĺtáś

tEl ]mss u' l l. CBA |apotptó öŃ' Tulajdoni tńnyadm juto
14 401 80( l4 40l.ĺ l 1602 ö felújĺĺłs

It:
.Iá"joryosi la.kások felújíŁłsa

t4 999 971 l5 000.(
l 1602 ö felújíĺáś

It:
- Intćményi felújĺüłEok bcruháfáśok

0.(

It,
rohai L. u. 7-9. játsńudvaÍ töm€dékelse

50 000 00( 50 000.ĺ
1160l k dologi

|ĺ'
]saládok Äffienđi oBhon kia'|akítása Kosani u. 14.16. óvoda he|yén

2 000 0f 2 000.(

ll70l-02 fejlsztésicéltartalékkiegészit'{s

l8(
KG zr! hBnálatába adoü Kiss J. u' 19. éPü|et felújítiása

t2 tt3 261 12 Lt3-i
1160l ö felújitis

t8:
).czy u. 3 l . és Mikáth Kálmán téń házioryosi rcnd9lókbe klĺm kiépitAe

I 000 l0l I I 000.
1160l k beruhłzís

l8l
- Utfel|ijĺt6ok

0,(

t8(
]garédi u. Il. János pápa rcÍ-Kiss J' u' sa}Az 2ś 00o 00l 25 000-(

I 160l ö fclújíĺis

tsl ]láthy o. u. Go|gob u'.vajda P. u. salGz 47 000 00r 47 000 ĺ
l 160l ö felúĺüáś

ts
jol8ota u. Dclej u. - Bláthy o. szĄküz 4R O00 nor 48 000 (

l 160l ö felúĺtÁs

19"
Jtca felújĺtis bNezések

l6 500 00( |6 500 ĺ I160l ö ftlújítás

t9:
- HiYata| munkEaP fénykópąái

20 000 00r z0 000.
1220143Á oologi

t9,
- kitüntetettet trblój.in.k €Ikészĺtése

4 000 00( 4000( lll04ö dologi

l9:
. Hivrtd notebook 6e'é

3 000 00r 3 000.(

t220142
k oellrlraä

l9t
JóAefváÍosi szociá|is szolgá|t.tó és Gy€m€kjó|éti Köfpont

0.(

lg' lven ĺ| elhoałLlódó szk. oótlása
3 048 00r 3 048

40l0l ö beruháaás

t9!
lven El elhEaäodó szł. Pótlása s52 00r 952

40t0t-
n1L oel1@

t9!
]ven fuI elhNaáüodó eszł. pótláEa

R57 001 857 {
40l03k beruháfás

201
jven nil elhEni|odó eszk. Dótlása

967 00( 967 |

dotod-'-...:. bcruházás

201
]ven nil elh6ełiodó 6ż(. Dótlása

I 333 00( 33(
40l05k beru}ázás

201
jven ful e|hĄaáĺódó szk. Dódása 't62 001 76f I

40l06k beruhá?ás

20'l
jven üil elh$aáJodó eszk. potlása

571 00( 51t.(
40l08k beruIáás

204
jvm túl clhoaálódó *zk' pót'lása

341 00r 34 I.(
40l09k b€ruházás

20:
Jó6efváto5i Es'sĺtett Böl6ódék

)ol ]vm fu| elh$aálódó 6z}. Dótlág
7 016 001 1 026.Í

40100.
02k oetlrl'@

)o'.
- Tvodát

0-(

201
Éven ĺl elhroałüodó szk. pótlása

5 36E 00( 5368r
1ft00-

oel1ll1á4

201
- Hivabl megaportál kiváltása

700 00( 700.r

1220142 ntnin6 .- . - ćventc

2t(
. Hivabl shÉ point ( dokmenMok pfuhuaos srerksŹéset segĺtó

500 00( 500,i

l220l{2 més nins .- . - ęvenreK OSS& elOrckOL

2tl
. lź}ab lskola totmaba si8etelés klajvi4edés me8sfiintet6e

7 035 00( 7 035.
1160l ö felújitáś

ft1 Tvodć.r< 72100-t7

Napmforgó Egyoített Ovoda
0-

)tt Játsáudvď teljs felújĺtźs6' a balsetvszély Eegsziintetćse /talaj bszkadáV ) 91| O0,l 292r.1
72t00-17

^ 
EruJr6, @ueilegu

l. meleti gyemeknosdó fclújírĺsa: ftrd6, vi4blokk felújíĹłEa söbáIóati
alapverctćkek eeréje, (Foldszinti mosdó rcgi elburkolt sďolś4|epek screje
elárharósáLg és javíthabság mialt. l ' cme|eti vizsblokt .égi foEsó stľĐg$övek Pvc.
sóre 6erćje, Dyomóve@blq sďotśelepek sereje, fa'|i smpc c jfuólap burkolás
seréie. wc-k elvál6dó rclikďbonábs oldalfalak s4rcIése') 2 91| ooÍ z92t.l

72|00-|7 
fe|úiítás. @lie|lqúö.'-

Védófa'l u óvoda és a JEGYMI között (JEGYMI udwóvoda udw elráloaó régi
drótkeńtćse helyett hpézlme4 kerítćś (30m hosszbil; 2,2-2,5mgó) épitése)

4 3il 50( 4 381.:

72100-t7
ö Et]@' @łeilegu

Tisztasági f6ts| Tá.lalókonyhák fŃse. I' . II. eme|eti |hcsôháfi fo|yosó falfuál(
tisfuági fcstćse' Gyemek öltözók és a Íöldszinti folyosó faláňak tisfuági feśse ĺn1 

"7
R03

Tfloo-\1 
dotogi, @Uellegä

.láśó üdvď gmitćg|ázása (min.: 60 m)
I t6t 40( I 168.

72|00-!^7 
b€ruĺázás. oj|jellegú

)aÍkett javíLłsą lalłozisą: ToroErem; Két $opofuaba paÍkffi csisĐ|ásą
657 22: 651:,

72t00-17 oolocl. €ileile$
k---

221 's 
6 érintésvéde|mi háóat felújĺĺłsa

I I 684 00( I I 684.(

72|00Ą7 
fe|újĺLás' @ljellegú

/ť,

il



221
3yerek-ving Tagóvoda

0-

)f" ľotEeba Íégi |inólem buÍ*olatłúak seréje: |inólc|rM vagy önR'ü gWiB
I 168 40( I 168.

72|00.L7 
felújitá.s, q.tlje|Iegü

)). óvoda te|js festese és ajbk nárc|ása | 15) 601 | 752.1

72|00.|1 
do|ogi, célje||egű

221
I EEz h'iány4 gmibuÍkolatánák pótlása.

876 30( 816,
72|00-|7 

dobgi, É|jeuegů

22!
|.oruaba világíto testeinek korełrĺisitése

219 07:

72|00-|7 
beruhłąás, cćljellegli

2fl JdvÜi fedeü taÍbfkodó |apostđó ságetelés i2l 1 121
12|00-|7 felújítłs' €|jellegú

22',
{*zĺnüĘ Tagóvoda 01

221
JdEi ajto Íúgn62łf fe|sere|és€ t7 631 87,r

'I2loo'11 
dobgi, @rjerregä

221
.öldszinti 6 me|ęti ö|lözôk burkohtáĺat 6eÉj

löldszint s eme|eti fo|yoó ajbk eárc|ása

467 361 461,'

72I00-l7 
felújitás, clljeltegű

231 f33 6El
72|00.|7 dobsi. cć|ie||ecü

elsaEodoü 6bejánti ńkapu javít.łsa
13 02: 73.(

72Io0-|7 dolosi. @licl|ecú

(atie Tagóvoda
0.(

fetósżgere|s kiváltÁsą kömyús@rkez€ts sátoftető kialakĺŁĺsával |7 g7Ä 7s| t3 874.
/2l00-l7 

felújíuí6' céljellegú

234
]elsó (iivegs) bejáÉti ajtó sereje. 6 84( ll6

72l00.l7 
berułLáŽáś' céIje||€gü

235
lieztórenďsEr korsEriisĺbse 657 ) 657

72|00Ą7 
beruháEłs, cćUe||egü

:}eázĺs miat a ńemye&k javíiĺsą fssse:
I t6 8ól l ló'

72|00.|1 
do|ogi, céUe|tegú

23i
finskemó Tagóvoda

0-(

23t
iomokoabĐ homokcserc fl7 631 81

72L00.|7 
doloqi. e|iel|mĺi

tv. 6opoÍt pa.ketLijána! sisa|á6ą la]*ozĺEa'
I t6 t4( | 16.

72|00-|7 
dologi, e|jcl|egű

24(
Fstes9 ftázo|iĹ9 a III' 6opoÍt oltozöjének és mosdójáĺaŁ valmint a Bkrárheliség

t75 260 t7<
7f|00-l7 

dotogi, céljellegu

7Á
R'adiátoÍok burkolatának felúiitása. ztt 17i 2lt

7z|00-L7 felújitĺ., cćljollegÉ

f42
tomlokat fe|újitás (c8ész epülđ)

23 368 00( 23 36E-l

72|00.17 
felújĺüáś, egellegĺi

qý|4zĺŕók sereje l0 223 50Í t0 223.:

1fL00-L? 
felújítás, cćljellegú

244
ilektomos s érintsvedeLni h]álóat felújĺŁása

R 763 00( t 763-l
72|00Ą7 fetújirĺs, célje|legu

24:
ýĺsepalotá Tagóvodá

0-(

24Í'
\'z intćmény tisztaslĘi fąíése ( fo|yosó, kis4lgáló hellség, mosdók itod.ák) 9Ą9 7)! 949.:

72|00.l'1 
do|ogi, cllje|Iegü

|ďkeÍa - galéńák sis4ltłsą lakkoása
701 04( 70r I

7f|00-l7 
do|oci. cétie|ttú

24Í
,lýlásáÍók sgÍéję. pin@i szinl ab|ak 6erci' el voĺak vctemedve u ablakok

584 20( 584,1

12|00.|7 
fetújíuĹs, célje|lesú

a4Í
i.eEz férGark%tĐek felújĺtÁsa ft9 075 zt9.

72|00-|7 
fe|újĺĺás, céljellęii

f5(
,lapsugď Tagóvoda 0.(

251
V udvrcn Iévô megsů|lyedt gMireg|á} sereje' javitása

438 |5Í 43t.1

7f|00-l7 
felújirÁ!, élje|tegű

f5
jmeleti filÍdösaba mosókonyha fe|újĺtfuą kád eerc 5R4 20Í 584-:

12|00)7 fe|újíĺis, cć|jcllegű

f5
}eáfĺsok ńiatti festések

65 72i 65-
72|00-|7 

do|oqi. cć|iel|egú

izá86Éep Tagóýda 0(

25
. epü|ď - l' il' ltl. tv. 6opoÍts4ba pďketrájánäkjaviásą sisĐlásą |a!*ozáEa

70t 04( 70t I

12|00Ą7 dobgi, €|je|tęgů

25Í
{evelôBti|ďi sĐba festse

13 02: 731
12|00-|1 

dologi, cć|jc|tegú

25
(onyhik tismági fct.lse (pereg a fqtét bqáaĺs' jEvĺtás niaĐ

87 63( 87.

72loo-17 dobsi. @rierte.ä

25Í 'ebőü ôltözó fg'tése 5t 42( 5E.

12|00.|7 dolosi. étielteqü

25t
Jdvďi játzóEri 6zköak uásfu|fua f t90 75t 2 190.r

72|00-|7 bcruhizis. e|iellwů

26(
épülct - a víz elv@tése, fo|yókák kiépítse

460 05t 460-
12|00-|7 

do|ogi, cćlje|tegů

261
:sod4ziggt Tagóvoda 0

Ątjrfuó folyosó, elóĺlr fesĺ*e
65 723 65.

72loo-11 dolosi. @liellesä

761
)voda kompeÉ kerítćsének felújĺtása (600.e), Vakapuk Ńn.jo (l50e.)

I 095 375 I 095.
7z|00-I7 felújĺEs, cćljellegű

)6t } śopofuaba öltózójmet mosdójáĺak tisfuági festćse 2t9 01: 219.1

72|00-|7 
dotogi, céljetlegĺi

a6l wc.ben brtályok |6eÍé|ése !'ĺżkarekosrą
204 47( 204.1

72loo'17 dobgi, @ljerlegä

)6(
FeInőB mosdó - zu}Byzó felújĺlása

109 53t 109-:

72|00-|7 
felújír.ás, e:|jellegů

Udwi padok fejújitása
t6'I 95 168.(

12|00-|7 
felújítáś, qjUel|egű

26t

269

27(
;zivánliny Tagóvoda 0(

271
csopoľtsabák fGtese

533 0t:
72'.00-|7 dobei. éliel|eců

272
70 m m lévô gMi iitssillapító felülct lcEkĺsa (400'e)' Játék telePítéE (55 'e)' 664 521 664.:

72|00-|7 beruł!łris, @ljellegÜ

#



27:
[A-Tĺ-KÁ Ta8óvoda

0.

27,
:a abla}ok kü|sö fest6e

|61 95Í l6t.
72|00Ą7 

do|ogi, @tje|Iegű

21:
\ mellék bejátti ajbk csereje, bkkal egyuü 2 db.

t38 74ĺ 13E.1

72|00Ą7 
b€DJházás, e|jellegú

o

271
(jáľati |epsót nyáĺi udvai aúlayorc felújltĺsa

a7 $( 87.1

72l00-L7 feEjílás, cć|jel|egű

f7' |0s 53Í 109
7f|00-|1 

doloEi. @lieuecĺi

77Í iumiteglak eeréje, további telepĺEsg t 168 40í I 168-,

lz|00Ą7 beruĺá?ás, qíljellegú

JdWi jábkok bcsaŹ*e | |68 ó0í I 168-,

72|00-|7 beruháa'' cćljellęgü

2E(
]süsfdfu JáÉk áthelyezés CľÜ'Đ (GMltéglák seréJével egy0E)

292 t0( 297
12|00-|1 bcruhDÁs' @ljc|tcgú

zt :lomokozóbđ |évö beton ülóke gmiburko|ása
65 72': 65,

72|00.|'1 
beru}ázás, elje|tegű

ztl tEsz-vEsz Tagóvoda
0.(

28i
ľisztasági fest.{s: 3 6opoÍt s4ba' to|@aba festse

584 20( 5E4:.
72l00-l7 

do|ogi, @ljelĺegű

Zt1
ľo@aba üIágílo Bteinek konarüsítso

219 07! 219.t
72|00-|7 felúiĺuis. céliellecü
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