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Zrt.-ve| kapcsolatos dtintések

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a3012017. (II.02.)
szźtműhatáľozatnak4. pontjában fedezetet biztosított Budapest VIII. keľtiletLljza u. 15. félemelet
8. szám alatti lakás felszoba alatti dúcolt födém cseréjéhez. A Ítjdémcseréhez szfüséges terveket a
aJőzsefvétrosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. elkészítette, a becsült költség 2.425,0 eFt.

A födémcsere végrehajtása érdekében javasolt, hogy az a Jőzsefvaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
megbizźsa keretében keľüljön lebonyolításra, a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Közbeszerzési és Beszeľzési Szabá|vzatában foelaltak szerint.

n. A beteľjesztés indoka

Az e|oteýesztés targyában a dcjntés meghozatala a Bizottság hatásk<ĺrébe tartozik.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés céIja a Budapest VIII. kerĹiletLujza u. 15.

dúcolt fĺ}dém cseréje, és a feladat e||átźsra vonatkozó
A fedezet a 11602 címen rendelkezésre áll.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A döntés meghozatalźra a Budapest Józsefüarosi onkoľmányzat vagyonáról, valamint a
versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljaľásának szabáIyairől szóló 6612012.
(XII. 13.) számí ĺinkormányzatirendeIet valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabá|yzatáĺő| sző|ő 3612014' (XI.06) cinkoľmĺínyzati rcĺdelet 7. melléklet 1. pont
l.1.3. alpontjaalapjánaYátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság jogosult.

Fenti ek a|apj án kérem az a|ábbi haÍźlr o zati javas lat elfo g ad ás át.
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Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyi bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľület Lujza u. 15. féIemelet 8. szám alatti lakás félszoba alatti dúcolt
ftjdém cseréjeével kapcsolatos valamennyi feladat teljes köni lebonyolításával megbízza és
me ghatal m azza a Józs efu iíľo s i G azdáIkodási Közpo nt Zrt. -t.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. április 10.

2. ahatźľozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert a megbízási szerzódés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7 . ápľilis 1 5.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jozsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt., Gazdá|-
kodási Ügyosĺály
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététeI módjaĺa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017. április 7.
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