
Budapest Főváľos VIII. keriilet Jĺízsefvárosi O nk ormányzat
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZoKONYV

Készült: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság2015. augusztus I4-én (péntek)

8.00 órai kezđette| a Iőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében megtartott 5. rendkívůili üléséről

Levezető elnök: Soós György

Jelenlévő bizottsági tagok:
Dudás István Józsefné
Guzs Gyula
Gyĺĺrgyi Ida Aĺna
Majoľ Zo|tán
Pálovics Ltsz|ő
osziÉva
Borsos Gábor

Hiányzők Vöľös Tamás
Komássy Zsolt Ákos
Gondos Judit
Jakabff Tamás
Pintér Attila
Kocsis Attila
Hélisz Gyöľgy

Jelenlévő meghívottak: dr. Kovács Gabľiella aljeglző, dľ. Balla Katalin a Jegłzői Kabinet
vezetője, dľ. Dabasi Anita önkormányzati Jőtanácsadó, dr. Kőszegi János tanácsadó, Csete
Zoltán a Rév? Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottő a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kozpont Zľt.
vagyongazdálkodási igazgatója, Acs Péteľ a Józsefiárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.
városĺizemeltetési igazgatója, Zsidi Lajos a Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
irodavezetője,



Soós Gyiirgy
Koszönti a megjelenteket a Bizottság 5. rendkívüli
fóvel határozatképes. Az alábbiak szerint ismerteti
napirendi javaslatot:

ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 8

a napirendet, majd szavazásra bocsátja a

Napiľend

t. Zárt ülés ke retéb en tár ry alan dó előteľj es ztés
(ír ás b e l i el ő t erj e s zt é s)

1. Javaslat a ',Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Program III'' keretében

önkoľmányzati |akőépületek és lakások felújítása a KMoP-S.I.IlB-12-k-20|2-0001
projekthez kapcsolódó arl tárgyű kozbeszerzési eljárás eredményének megál|apítására
(POTKEZBESITES)
Eĺőterjesztő: AWĺdi Gyorg,l - Rév8 Zrt. igazgatósági tag

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 8 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Bizottság elfogadta a napirendet.

8 4 6 | 2015. (uII. 1 4.) sz. Vá ro s g azdá.Jiko dás i és P énzii gyi Bizo tts ág határ ozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

|. Zárt ülés keretéb en tár gy alan dĺí előteľj esztés
(íľ ás b eli eĺőterj e szté s)

1. Javaslat a ,,Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Pľogram III'' keretében

önkormányzati lakőépületek és lakások felújítása a KMOP-5.I.IlB-|2-k-20If-000I
pľojekthez kapcsolódó arl tźtgytl kozbeszerzési eljaľás eredményének megállapítźsára
(POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Alíöldi Gyorg,l - Rév9 Zrt. igazgatósági tag

1. Zárt iilés keľetében táľgyalandĺó előteľjesztés
(ír ás b e l i el ő t erj e s zt é s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a ,,Budapest Józsefuáľos Magdolna Negyed Pľogram III''
keretében tinkoľmányzati|akőépületek és lakások felújítása a KMoP-S.1'.1ĺB.|2-k-20I2.
0001 projekthez kapcsolódóan tárgyűt ktizbeszerzési eljáľás, erę.dm'enyének
megállapítására ZART ULES
Előterjesztő: AlÍöldi Gyorg,,- Rév8 Zrt. igazgatósági tag



A napirend tdrgyaldsa aźrt iilés keretében tijrtént az Mijn. 46.s a bekezdése értelmében. A
napirend tárglalása sordn elhangzottakat és a meghozott 847/2015. (WII.I4.) sz. WB

hatdrozatot a zárt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv taľtalmazza.

Soós György
Az ülés végén lehetőség van kérdések fĺjltételére' Ezek hiányában abizottsági ülést 8 óra27
más o dp erckor b ezfu j a' me gk o s zö ni a r észv ételt.

K. m. f.

Az M<itv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Várĺlsgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság 20 I 5 . augusztus 1 4 -ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

A ieeyzőkönwet készítette:
t. 

.ľ

tł
Vidákné Csébi Tímea

Szervęzési és Képviselői Iroda ugyintézoje

A ieeyzőkiinw mellék|etei:

- jelenléti ív

- meghívó

- előteľjesztés

Vöriis Tamäs
Bizottság alelnöke




