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Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2020. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásra
általános hibaelhárítás és karbantartás feladatok ellátása érdekében
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk az Intézmények általános hibaelhárítását, karbantartását az éves
költségvetésben rendelkezésre álló „Általános hibaelhárítás intézményekben” keret terhére
kiírt közbeszerzési eljárásban szerződött vállalkozóval végezteti. A határozott idejű, jelenleg
érvényes szerződés a keretösszeg kimerüléséig, vagy 2019. augusztus 15. napjáig hatályos. A
munkák folyamatossága és a kedvezőbb ár elérése érdekében javaslom határozott idejű, 2019.
08. 15. – 2020. 08. 15. időtartamra szóló szerződés megkötése érdekében közbeszerzési
eljárás lefolytatását. A szerződés tervezett időtartama miatt a kifizetések részben áthúzódnak
2020. június 30. utánra, így ez éven túli kötelezettségvállalásnak minősül.
A tervezett időszakra becsült keret összege 45.000. E Ft, melyből a 2019. évi költségvetésben
20.000 E Ft az „általános hibaelhárítás intézményekben” soron rendelkezésre áll. A
fennmaradó 25.000 E Ft-ot a 2020. évi költségvetés terhére szükséges biztosítani. Ezt
támasztja alá, hogy az elmúlt 12 hónapban közel 42.000. E Ft értékben kerültek elvégzésre
hibaelhárítási munkálatok. A becslés során figyelembe lett véve az ágazatban tapasztalható
áremelkedés, valamint az ingatlanok átlagéletkorának növekedése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az általános hibaelhárítási és karbantartási feladatokra 2019. 08.15 – 2020.08.15 közötti
időszakra vonatkozó szerződés érdekében közbeszerzési eljárást indít, melyhez a 2020. évi
költségvetés terhére az Általános hibaelhárítási soron 25.000 eFt-ot biztosít.
Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Polgármester
A határozat végrehajtását végzi: Gazdasági Iroda
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda
A támogató döntéshez az SZMSZ 39 § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
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