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a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. július 10-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Budapest IX.ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása. 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Madár Éva mb. irodavezető, Puskás László irodavezető-helyettes 
 

Előzetesen tárgyalja:  PEB 2012. július 10. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – mint ajánlatkérő – felkérte a 
FEV IX. Zrt-t – mint lebonyolítót – a Budapest IX.ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrőrs felújítása 
tárgyában, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. 
 
A közbeszerzési eljárásban a Precíz Kft., a LÉTA Fővállalkozó Kft., és a FESZOFE Nonprofit Kft. 
kerületek ajánlattételre felhívásra. 
 
A beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a FESZOFE Kft. ajánlata 
érvénytelen, így a tárgyaláson a Precíz Kft. és a LÉTA Fővállalkozó Kft. vett részt. A tárgyalást 
követően a Precíz Kft. ajánlata érvénytelen volt, így a végső, és egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági társaság a LÉTA Kft. lett, azonban az általa benyújtott ajánlati ár nettó 29.861.442,-Ft 
magasabb, mint a 4034. számú költségvetési soron fedezetként rendelkezésre álló (bruttó 35 MFt) nettó 
27.559.055,-Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendőrőrs kiürítése augusztusban, felújítása pedig szeptember 1-én 
megkezdődik, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a 4034. számú költségvetési sor fedezetét az 
általános tartalék terhére a jelenleg rendelkezésre álló 35 MFt-ról 38 MFt-ra módosítani szíveskedjék. 
 
 
Budapest, 2012. július 4. 
 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 
 
Határozati javaslat: 
 
1. A Képviselőtestület a 4034. számú költségvetési sor 35 MFt-ról 38 MFt-ra történő módosításához 

az általános tartalék terhére a Budapest IX.ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrőrs 
felújításának érdekében hozzájárul. 

 
2. egybe felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

gondoskodjon az 1. pontban jóváhagyott összeg átvezetéséről. 
 
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 1. pont: 15 nap 
 2. pont: 2012. szeptember 


