
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviseio-testiilet Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kesziilt: A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2022. januar 17-en (hetfo) 15.00 orai
kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben 
megtartott 2. rendes tileserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 3/2022. (1.17.) szamii hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

siirgossegi eldterjesztes napirendre vetelerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy napirendjere tiizi az alabbi siirgossegi 
eloterjesztest:

Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusii beriakas palyazat berbeszamitasahoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Kovacs Otto - a Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatdsagi elndke

A Bizottsag letszdma Nemeth Ders erkezesevel 9 fore vdltozott.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 4/2022. (1.17.) szamii hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

a napircndrdi

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadj a el:
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Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

L Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fenntartasaban levo tagovodak feliijitasara es atalakitasara vonatkozo tervek 
elkeszitese” targyii beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dilutes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

2. Javaslat a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
felujitasa I-IL” targyii kiizbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso diintes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat a „J6zsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok hclyiseg kialakitas 
tervezese a Budapest VIII. keriilet Baross utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 
35232/A/27) emeleti helyisegekben, vallalkozasi szerzodes kereteben” targyii 
beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos diintes meghozatalara 
Eloterjeszto: Kiss Imre - a Jegyzoi Kabinet vezetoje

4. Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
szervezendo „ValIalkoz6i est” esemeny helyszinenek kijelblesere 
Eloterjeszto: Illes Peter - a Polgdrmesteri Kabinet vezetoje

5. Javaslat a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes modositasara 
Eloterjeszto: Radai Daniel - alpolgdrmester

6. Tajekoztatas az onkormanyzat folyamatban levo beszerzesi es kiizbeszerzesi 
eljarasairol
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat osztottan 
megilleto bevetelek 2022. evi megosztasarol” szolo Fovarosi Kozgyiiiesi 
rendelettervezet velemenyezesre
Eloterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

2. Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasara 
Eloterjeszto: Piko Andras -polgdrmester

3. Javaslat a polgdrmester es az alpolgarmesterek dljazasanak es koltsegteritesenek 
megallapitasara
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla - jegyzo
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4. Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgalb fejlesztesek - 2022.” 
palyazattal kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eloterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

5. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyii gyermekek 
ellatasaval kapcsolatos dbntesek meghozatalara
Eloterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

6. Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusii beriakas palyazat berbeszamitasahoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eloterjesztd: Kovacs Otto - a Jozsejvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. igazgatdsagi elndke

7. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejui testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dbntesek vegrehajtasarbl, az elbzb 
iiles bta tett fontosabb intezkedesekrbl, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekbteserol
Eloterjesztd: Piko Andras -polgarmester

L Atruhazott bizottsagi hataskdru eidterjesztesek

Tematikai blokk szavazas

Napirend 1.1. pontja: kiilbn targyalasra kikertek

Napirend 1.2. pontja: kiilbn targyalasra kikertek

Napirend 1.3. pontja: kiilbn targyalasra kikertek

Napirend 1.4. pontja: Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat altal szervezendb „ValiaIkoz6i est” esemeny helyszinenek kijelblesere
Eloterjesztd: Illes Peter - a Polgarmesteri Kabinet vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 5/2022. (1.17.) szamii hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tort ent a szavazas)

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal szervezendb 
„ValIaIkozbi est” esemeny helyszinenek kijelbleserbl

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal szervezendb „Vallalkoz6i est” 
esemeny helyszineiil Courtyard by Marriott Budapest City Center Hotelt jelbli ki;
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2. a Courtyard by Marriott Budapest City Center Hotel ajanlatat brutto 2.407.920 Ft ertekben 
elfogadja;

3. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti megrendelb alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. j anuar 17.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend L5. pontja: Javaslat a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes modosftasara 
Eldterjesztd: Radai Daniel — alpolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 6/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tort ent a szavazas)

a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes 2. szamu modositasamak elfogadasarol

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. modositja a LAND-A Kft. (szekhely: 1112 Budapest, Hemad u. 14., adoszam: 
12023682-2-43) tervezbvel 2019. oktober 1. napjan alairt, majd 2021. marcius 31. 
napjan modositott, „a Horvath Mihaly ter eszaki oldaldnak koncepcid, engedelyezesi 
es kiviteli tervek elkeszitese es a vonatkozd engedelyek beszerzese ” targyu tervezesi 
szerzodes II. 1. pontjaban meghatarozott tervezesi feladatot, valamint III. 6. pontjaban 
meghatarozott teljesltesi hataridbt az eloterjesztes 1. sz. melleklete szerinti szerzodes 
modositasban foglaltak szerint;

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti szerzbdesmodositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 17.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 1.6. pontjja: kiilbn targyalasra kikertek

4



Kulon targyalt napirendi pontok

Napirend U. pontja: Javaslat ,,Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo 
tervek elkeszitese” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 7/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

a „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu beszerzesi 

eljaras eredmenyerol

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. a Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu kbzbeszerzesi 
ertekhatart el nem erb beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. a ,,Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu kbzbeszerzesi 
ertekhatart el nem erb beszerzesi eljarasban a legalacsonyabb bsszegii ellenszolgaltatast 
tartalmazo, ervenyes ajanlatot a Studio Qvarta Korlatolt Felelbssegii Tarsasag 
(1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85.) ajanlattevb tette, ezert b az eljaras nyertese. 
A szolgaltatas elvegzesere iranyulb elfogadott ajanlati arbrutto 6.223.000 Ft;

3. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti szerzbdes megkbtesere.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: 3. pont eseteben 2022. januar 30.

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend L2. pontja: Javaslat a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban 
allo lakasok feliijitasa I-II.” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbensd diintes 
meghozatalara
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 8/2022. (11.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

a ,,Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa I-II.” 
targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbensd dontesekrol

A Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Nimrod-Bau Beruhazo es Kivitelezo Kft. 
(2000 Szentendre, Szentlaszloi ut 36-38.) ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 2. resze 
vonatkozasaban benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak 
alapjan ervenytelen;

2) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Szmipar Kft. (2085 Pilisvorosvar, Petofi Sandor utca 34.) 
ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 1. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

3) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Szinipar Kft. (2085 Pilisvorosvar, Petofi Sandor utca 34.) 
ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 3. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

4) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Szinipar Kft. (2085 Pilisvorosvar, Petofi Sandor utca 34.) 
ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 4. resze vonatkozasaban benyujtott ajanlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

5) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Windcollector Magyarorszag Kft. (1027 Budapest, 
Horvat utca 14-24.) ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 1. resze vonatkozasaban 
benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

6) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Windcollector Magyarorszag Kft. (1027 Budapest, 
Horvat utca 14-24.) ajanlattevo altal a kozbeszerzesi eljaras 2. resze vonatkozasaban 
benyujtott ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdes e) pontjaban foglaltak alapjan ervenytelen;

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022.01.17.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi 
es Palyazatkezeld Iroda
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Napirend L3. pontja: Javaslat a „J6zsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg 
kialakitas tervezese a Budapest VIII. keriilet Baross utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 
35232/A/27) emelcti helyisegekben, vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu beszerzesi 
eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Kiss Imre - a Jegyzoi Kabinet vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 9/2022. (1.17.) szanui hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a „J6zsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a Budapest 
VIII. keriilet Baross utca 59.1. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, 

vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos 
dontes meghozatalarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a „J6zsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a Budapest 
VIII. keriilet Baross utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, 
vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljaras eredmenyes;

2. a „J6zsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a Budapest 
VIII. keriilet Baross utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, 
vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljarasban a legalacsonyabb arat tartalmazo, ervenyes ajanlatot Csondes Daniel epitesz 
(2100 Gbdollo, Nap utca 28.) ajanlattevo tette, ezert 6 az eljaras nyertese. A tervezesre 
elfogadott ajanlati arbrutto 3.200.000.-Ft (alanyi adomentes);

3. felhatalmazza a Polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti tervezesi szerzodes 
megkotesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1 .-2. pont eseteben januar 17.

3. pont eseteben 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda

Napirend 1.6. pontja: Tajekoztatas az onkormanyzat folyamatban levo beszerzesi es 
kozbeszerzesi eljarasairol
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hatarozathozatal nelkiil 
tudomasul veszi a tajekoztatast.
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II. Kepviselo-testiileti eloterjesztesek velemenyezese

(Tematikai blokk szavazas)

Napirend II. 1. pontja: Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti 
bnkormanyzatokat osztottan megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol” szold Fovarosi 
Kozgyulesi rendelettervezet velemenyezesre
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 10/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tort ent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dbnt, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek a 
hatarozat elfogadasat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2022. januar 20-i iilese

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Napirend IL2. pontja: Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak 
modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 11/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjcsztes megtargyalasat, a hatarozati javaslat elfogadasat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda
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Napirerad II.3. pontjja: Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dfjazasanak es 
koltsegteritesenek megallapitasara
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla -jegyzo

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 12/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dbnt, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat es a hatarozati javaslat elfogadasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Napirend H.4. pontja: Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztesek - 
2022.” palyazattal kapcsolatos derates meghozatalara
Eloterjeszto: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 13/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tort ent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend U.S, pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi 
Oimkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu 
gyermekek ellatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 14/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dbnt, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda

Napirend 11.6. pontja: Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat 
berbeszamitasahoz sziikseges penziigyi fedezet biztosftasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eldterjesztd: Kovacs Otto - a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatdsagi elndke

Budapest Jozsefvarosi Onkormaimyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagamak 15/2022. (1.17.) szamu hatarozata

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tort ent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend IL7. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejii testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dbntesek 
vegrehajtasarol, az elozd tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrbl es az atmenetiieg szabad penzeszkbz allomany lekbteserbl
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselb-testiilete
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 16/2022. (1.17.) szamu hatarozata

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, ugy dbnt, hogy javasolja a Kepviselb-testiiletnek az 
elbterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasulvetelet.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: a Kepviselb-testiilet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Budapest, 2022. januar 18.

Satly Balazs s.k. Stettner Istvan s.k.
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

elnbk alelnbk

A jegyzbkbnyvi kivonat hiteles:

Czira Eva Mandula
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

irodavezetb * ,T

A jegyzbkbnyvi kivonatot keszitette:

Emmer Rita
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

iigyintezb
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