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1



Satly Balazs
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, meghivott vendegeinket, a Hivatal 
munkatarsait es a munkankat koveto valasztopolgarokat. Budapest Jozsefvaros 
Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 2022. evi 2. 
rendes iileset megnyitom. Kerem, kapcsoljak be szavazokesziilekeiket a letszam megallapitasa 
erdekeben. Koszonom. Megallapitom, hogy jelen van hat bizottsagi tag, hianyzik harom. 
Egry Attila kepviselotarsamat lattam a liftben, ugyhogy 6 feltetelezhetoen kesik. Kesik 
Nemeth Ders es Stettner Istvan. A napirenddel kapcsolatban a kovetkezo valtozasokrol kell 
tajekoztatnom a tisztelt Bizottsagot. Az I.2-es eloterjeszteshez csere-eloterjesztest kaptak 
kezhez, ez a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa I-II.” 
targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso dontes meghozatalara iranyulo 
eloterjesztes. Itt egy hianypotlasi hatarido jart le mar a kikuldest kovetoen, es az ebbol adodo 
kovetkezmenyeket vonja le az eloterjeszto az eloterjesztes cserejeben, ezt majd kerni fogom, 
hogy ismerjiik meg. Nem erkezett meg a II.6-os eloterjesztes, ugyhogy ennek targyalasara 
nem keriil sor. Az I.4-es eloterjesztest ma e-mailben, illetve helyszini kezbesitessel kaptak 
meg a tisztelt Bizottsag tagjai. Az I.5-ost januar 13-an potkezbesitessel, a II.3-ast szinten 
potkezbesitessel, de ennek csereben a cime is megvaltozott, a helyes cim: „Javaslat a 
polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es koltsegteritesenek megallapitasara”. Kell 
donteniink egy surgossegi eloterjesztesrol, ez kepviselo-testtileti eloterjesztes, amely nem 
szerepelt a meghivoban. Ez a „Javaslat az LNR/J/2/2021. tipusu berlakas palyazat 
berbeszamitasahoz sziikseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara” cimii eloterjesztes, az eloterjeszto Kovacs Otto. Ezzel kapcsolatban az a 
javaslatom, hogy ez a II.6-os szamot viselje. Az elhangzott kiegeszitesekkel egyutt szavazunk 
a napirendi javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

A Bizottsag letszdma Stettner Istvan es dr. Egry Attila erkezesevel 8 fore valtozott.

Megallapitom, hogy az idokbzben 8 fore kiegesziilt Bizottsag 8 igennel, nem szavazat es 
tartozkodas nelkul elfogadta a napirendi javaslatot.

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

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

surgossegi eloterjesztes napirendre vetelerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy napirendjere tuzi az alabbi surgossegi 
eloterjesztest:

Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Kovacs Otto — a Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi elndke

A Bizottsag letszdma Nemeth Ders erkezesevel 9 fore valtozott.
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Satly Balazs
A stirgossegrol szavaztunk, a napirendrol kell szavaznunk meg.

9 igennel, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a napirendet elfogadtuk.

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

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a napirendrol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskbru eloterjesztesek
(Irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat „Budapest Fovaros VIII. 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

2. Javaslat a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
felujftasa I-II.” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso dontes 
meghozatalara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

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

4. Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
szervezendo „Vallalkoz6i est” esemeny helyszinenek kijelolesere 
Eldterjesztd: Illes Peter - a Polgdrmesteri Kabinet vezetoje

5. Javaslat a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes modositasara 
Eldterjesztd: Radai Daniel — alpolgdrmester

6. Tajekoztatas az onkormanyzat folyamatban levo beszerzesi es kozbeszerzesi 
eljaras air 61
Eldterjesztd: Borbas Gabriella — a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje
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II. Kepviseld-testiileti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

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

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

3. Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es kbltsegteritesenek 
megallapitasara
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csilla -jegyzo

4. Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 2022.” 
palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

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

6. Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Kovacs Otto — a Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. igazgatbsagi elndke

7. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
iiles ota tett fontosabb intezkedesekrbl, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserbl 
Eldterjesztd: Piko Andras - polgdrmester
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I. Atrahazott bizottsagi hataskora eldterjesztesek

Tematikai blokk szavazas

Satly Balazs
Az I. blokkban az atruhazott bizottsagi hataskbru eloterjesztesekrol targyalunk. Kerdezem a 
tisztelt bizottsagi tagokat, hogy mely eloterjesztesek kulbn targyalasat igenylik. Nemeth Ders.

Nemeth Ders
Szeretnem a ket tervezeses beszerzest es a lakasfelujltast, meg a beszerzesekrol szolo 
beszamolot kikemi. Kbszbnbm. Nem tudom a szamukat.

Satly Balazs
Kerem szepen, hogy segitse az Elnbk es Aljegyzo asszony munkajat a szamok megadasaval. 
1-es, 2-es, 3-as, 6-os. Koszonom szepen. Mas javaslat van-e? Ugy latom, nincsen, akkor igy a 
4-es es az 5-6s eloterjesztesrol szavazunk egyben. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 9 igennel, nem szavazat es tartozkodas nelkul a hatarozati 
javaslatokat elfogadta.

Napirend I.l. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.2, pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.3. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.4. pontja: Javaslat Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal szervezendo „Vallalkozdi est” esemeny helyszinenek kijelolesere 
Eloterjeszto: Illes Peter - a Polgdrmesteri Kabinet vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 5/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

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

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal szervezendo 
„VaIlalkoz6i est” esemeny helyszinenek kijelbleserdl

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal szervezendo „Vallalkoz6i est” 
esemeny helyszineul Courtyard by Marriott Budapest City Center Hotelt jeloli ki;

2. a Courtyard by Marriott Budapest City Center Hotel ajanlatat brutto 2.407.920 Ft ertekben 
elfogadja;
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3. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti megrendelo alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 17.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes modositasara 
Eloterjeszto: Rddai Daniel - alpolgdrmester

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

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

a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes 2. szamu modositasanak elfogadasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

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

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 17.

Napirend 1.6. pontja: kiildm targyalasra kikertek

Kiilon targyalt napirend! pontok

Napirend 1.1. pontja; Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Omkormamyzat fenntartasaban levo tagovodak felujftasara es atalakftasara vonatkozo 
tervek elkeszitese” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetdje

Satly Balazs
A napirend vitajat megnyitom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot, parancsoljon.

Nemeth Ders
Koszonom. Itt volt az, hogy csak egy ajanlat erkezett. Ez kint volt a honlapon, es meghivtak 
het szereplot, ha jol lattam. Mi az oka, a tobbiek milyen jelzest adtak, miert nem adtak 
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ajanlatot erre a munkara? Illetve, ezt a kerdeses Kft.-t milyen kivalasztas soran hivtak meg a 
beszerzesbe? Harmadik kerdesem arra vonatkozik, hogy ez kapcsolodik a 3. napirendi 
ponthoz, ami egy ugyanilyen felujitasi tervezes, es mintha semmi atfedest nem latnek a 
meghivott gazdasagi szereplok kbzbtt. Teljesen kiilon folyt ez a ketto, tehat itt nem volt 
egyeztetes a Hivatalon belul? Vagy mi az oka annak, hogy teljesen mas szereploket hivtak 
meg, es az egyikre egy, a masikra ket ajanlat erkezett?

Satly Balazs
Ugyosztalyvezeto asszony adja meg a valaszt a Hivatal reszerol.

Borbas Gabriella
Nagyjabol egy honapig kint volt a felhivas a honlapon. Emellett az Onkormanyzat Facebook- 
oldalan is megjelent, es het tervezoirodanak kifejezetten az ertesites is kiment e-mailben, 
hogy tegyenek ajanlatot. A het tervezoiroda kivalasztasa - hogy miert pont ezeket - ugy 
tortent, hogy egyreszt a befogado ovoda projektet iranyito bizottsag - remelem, jol mondom a 
nevet - javasolt, azt hiszem, harom vagy negy tervezo irodat, hogy oket kiilon ertesitsiik errol. 
Emellett pedig, most nagyon leegyszerusitve mondom, en kevesnek talaltam ezt a szamot, 
ugyhogy a sajat network-omben - kozgazdasz vagyok, tehat alapvetben nines olyan nagy 
network-bm ebben a temaban - kerestem meg epitesz irodakat, illetve egy ismerosbmtol 
kerdeztem epitesz irodakat, es meg 6 is mondott nehanyat. fgy alakult ki a het. Es en nagyon 
sajnalom, hogy csak egy adott ajanlatot, nem tudom igazabol, hogy miert. Tehat nines errol 
informacionk, hogy miert az az egy adott csak ajanlatot.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Kbszbnbm. Meg volt egy olyan kerdesem, hogy volt-e egyeztetes a ket felujitasos tervezes 
beszerzes lebonyolitasa soran. Illetve, ez a nyertes, ez 1 millios arbevetellel rendelkezo ceg, 
csak azert kerdezem, hogy mi alapjan volt kivalasztva, melyik halmazba tartozott. Illetve 
megkerdeztek-e a nem beadokat, hogy miert nem adtak be? Vagy volt-e valami 
kommunikacio elotte, hogy adnak-e be?

Borbas Gabriella
A Jegyzoi Kabinet vezetojevel a nemzetisegi onkormanyzat helyiseg kialakitas tervezeserol 
nem volt egyeztetes, tehat az egy masik csatoman folyo beszerzes. A Studio Qvarta 
tervezoiroda abban a korben volt, amit a projektiranyito bizottsag javasolt. Tehat a hetbol az a 
csoport, az a harom vagy negy, amit a projektiranyito bizottsag javasolt, hogy hivjuk meg 
oket is.

Satly Balazs
Van-e tovabbi kerdes vagy hozzaszolas? Ugy latom, nines, a napirend vitajat lezartam. 
Szavazas kovetkezik a hatarozati javaslatrol.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 8 igennel, nem szavazat nelkiil, 1 tartozkodas mellett a 
hatarozati javaslatot elfogadta.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 7/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

a „Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujltasara es atalakftasara vonatkozo tervek elkeszftese” targyu beszerzesi 

eljaras eredmenyerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a „Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujltasara es atalakftasara vonatkozo tervek elkeszftese” targyu kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. a „Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujltasara es atalakftasara vonatkozo tervek elkeszftese” targyu kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban a legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatast 
tartalmazo, ervenyes ajanlatot a Studio Qvarta Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
(1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85.) ajanlattevo tette, ezert 6 az eljaras nyertese. 
A szolgaltatas elvegzesere iranyulo elfogadott ajanlati ar brutto 6.223.000 Ft;

3. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti szerzodes megkotesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 3. pont eseteben 2022. januar 30.

Napirend L2. pontja: Javaslat a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban 
allo lakasok felujftasa I-IL” targyu kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos kozbenso dontes 
meghozatalara
Eloterjesztd: Borbas Gabriella — a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
Arra szeretnem tisztelettel kemi az eloterjesztd Ugyosztalyvezeto asszonyt, hogy a csere- 
eloterjesztes tartalmarol tajekoztassa a Bizottsagi tagokat szoban.

Borbas Gabriella
A kbzbeszerzes masodik hianypdtlasi kbre penteken jart le, ezert lattuk sziiksegesnek a csere- 
eloterjesztes beterjeszteset. Eredetileg az eloterjesztesben, ha nezik a dokumentumot, akkor az 
eljarasi cselekmenyek 1) es 2) szerepelt. Az l)-es arrol szol, hogy a Nimrod-Bau Kft. nem 
adott le arazott kbltsegvetest, es ezert javasoljuk a Bizottsagnak az ervenytelenne nyilvanftast.
A 2)-es eljarasi cselekves pedig arrol szolt, hogy a Szfnipar Kft. bizonyos egysegarak 
tekinteteben 0 forintos egysegarat ajanlott meg, olyan esetekben is, amik nyilvanvaloan 
tartalmaznak anyagkoltseget, ez volt az indoka az ervenytelenne nyilvanftasnak. Az 
eloterjesztest a 3. oldaltol kezdve egeszitettuk ki tovabbi ervenytelenne nyilvanftasi 
javaslatokkal. A Szfnipar Kft. a 3) es a 4) resz tekinteteben a szakmai tapasztalat eseten nem 
igazolta a 36 honap rendelkezesre allasat. Az 5) es a 6) pontban pedig a Windcollector Kft. 
szinten a koltsegvetessel kapcsolatban nem arazott be bizonyos teteleket. Igy a hatarozati 
javaslatban ketto helyett hat pontban szedttik ossze, hogy melyek azok a cegek es melyek 
azok a reszek, amelyek eseten a cegek ajanlatat ervenytelenne nyilvanftasra javasoljuk. Meg 
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egy fontos dolog van itt, amit beirtunk az eloterjesztesbe, hogy amennyiben a Bizottsag ugy 
dont, hogy ezeknek a cegeknek az ajanlatat ervenytelenne nyilvanitja, akkor az l)-es reszben 
harom ajanlat marad, a 2)-es reszben egy, a 3)-as es a 4)-es reszben pedig negy-negy ajanlat 
marad, tehat ajanlattevo nelktil nem maradunk ebben az esetben sem. A kovetkezo bizottsagi 
ulesre pedig az eloterjesztesnek az eredmeny megallapitasarol szolo javaslatot hoznank.

Satly Balazs
Koszonom szepen a tajekoztatast. Van-e kerdes vagy hozzaszolas az elhangzottakhoz vagy az 
eloterjeszteshez? Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Koszonom. Egy osszefoglalast a bontasi jegyzokonyvrol tudnak adni, hogy ki mennyiert adott 
be ajanlatot? Mert ez igy nem volt benne az eredeti eloterjesztesben, es enelkul egyszeruen 
lehetetlen felmemi, hogy most a dontesek kovetkezmenye mi lesz. Azt ertem, hogy harom 
darab bennmaradt, de azok hogy viszonyultak egymashoz? Kerem, legkozelebb a bontasi 
jegyzokbnyvet mindig mellekeljek, mert nem lehet ezt igy feldolgozni. A masik kerdesem: ez 
a 36 honap a plusz rendelkezesre allasrol szol, ami a plusz pontert ment, vagy ez egy kizaro 
feltetel volt?

Satly Balazs
Gyorsan valaszolok a kerdesre. A felolvasolapok csatolasa az en keresemre tortent az 
eloterjeszteshez, es koszonom szepen Ugyosztalyvezeto asszonynak, hogy ezt megtette 
utolag. A dontestink pedig viszonylag behatarolt, ugyanis a felteteleknek nem megfelelo 
palyazoval sajnos nincsen mas lehetosegtink, mint oket kizami az eljarasbol. Errol 
reszletesebben Ugyosztalyvezeto asszony biztosan tud tajekoztatast adni, ha sziiksegesnek 
latja.

Borbas Gabriella
Azt hiszem, a masodik kerdes volt az, hogy ez a szakmai tobblettapasztalatra vonatkozik-e. 
Igen, a szakmai tobblettapasztalatra vonatkozik, de a hianypotlas soran nem tudta igazolni a 
36 honapot. Tehat maganak ellentmondo informaciot adott, eloszor azt allitotta, hogy megvan 
a 36 honap, a hianypotlas soran meg nem tudta bebizonyitani, hogy megvan a 36 honap.

Satly Balazs
Kiss Csillanak adorn meg a szot.

Kiss Csilla Eszter
Az en kerdesem is igazabol erre vonatkozna. Akkor alapvetoen a kizarasnak nem az az oka, 
hogy nincsen meg a 36 honap, hanem az az oka, hogy nem valos informaciot adott be az elso 
korben? Szerintem ugyanamiatt vagyunk zavarban alapvetoen.

Borbas Gabriella
Nem tudja alatamasztani a 36 honapjat az oneletrajza. Az oneletrajz alapjan csak 35 honap 
szakmai tapasztalata van.

Kiss Csilla Eszter
Ez vilagos, viszont ez nem egy kovetelmeny volt, csak plusz pontert ment ez a 0-36, ami azt 
jelenti, hogy ha csak 35 honap van, akkor maximum kevesebb, tehat nem ertjuk, hogy az a 
kizarast miert indokolja.
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Dr. Meszaros Zsolt
Nincsen elottem most az anyag, de en ugy tudom, hogy a plusz 36 honapot nem tudta o mar 
igazolni, es ott szembement azzal a nyilatkozataval, amit eredetileg tett az ajanlataban, hogy 6 
rendelkezik plusz 36 honappal. Erre szolitottuk fel, hogy akkor hianypotlas kereteben igazolja 
ezt, es ennek nem tett eleget egyaltalan, tehat semmilyen szinten nem reagalt erre.

Borbas Gabriella
Bocsanat, akkor ezt egy picit kiegeszitenem. Tehat arrol van szo, hogy a hianypotlasra nem 
valaszolt. A hianypotlasban megkertiik, hogy igazolja a 36 honapot, mert a benyujtott 
oneletrajzban nem latjuk a 36 honapot, es nem valaszolt az ajanlattevo a hianypotlasra.

Satly Balazs
Ha tehetek ilyet, akkor en azt javasolnam Ugyosztalyvezeto asszonynak, hogy a kozbeszerzesi 
tanacsado szakvelemenyenek relevans reszeit idezze be kepviselotarsaim szamara, hatha az 
megnyugtatolag fog hatni.

Borbas Gabriella
A kozbeszerzesi tanacsado velemenye alapjan kesziil az eloterjesztes, tehat az itt benne van 
dolt betuvel, ez a kozbeszerzesi tanacsado velemenye.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
De ilyenkor ... Ertem, hogy nem valaszol. Ez most a Szinipar l)-es pont? Tehat ez a 22,3 
millio forint... Ennel van...? Most akkor ez nem a Szinipar l)-es pont? (a vdlasz nem 
hallatszik)

Satly Balazs
10 perc sziinet kovetkezik, amig megtalaljuk a valaszt a kerdesekre.

Sziinet

Satly Balazs
Tisztelt Bizottsag, folytatjuk a munkankat, kerem, foglaljak el helyiiket. A szunetben 
felmeriilt kerdesek megbeszelese utan van-e meg kerdes vagy hozzaszolas, illetve szukseg 
van-e meg tovabbi tajekoztatasra? Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Ha most ezt a dontest meghozzuk, hogy lenne a lefolyas, meg meddig ervenyesek ezek az 
ajanlatok? Csak az a kerdesem, hogy ha most ezt a dontest... Tessek?

Satly Balazs
Ne hagyja magat kizokkenteni.

Nemeth Ders
Tehat, ha ezt a dontest most nem hozzuk meg, akkor mi csuszik, vagy hogy nezne ki ez az 
egesz?
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Borbas Gabriella
Az ajanlatok meg ervenyesek, az eredmenyhirdetes nem tortenhet meg addig, amig ezt a 
kozbenso dontest a Bizottsag meg nem hozza.

Satly Balazs
Nem latok tovabbi hozzaszolot, ugyhogy a vitat lezartam. Szavazas kovetkezik a hatarozati 
javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igennel, nem szavazat nelkul, 4 tartozkodas mellett a 
hatarozati javaslatot elfogadta. Veres Gabor bizottsagi tag jelezte, hogy tevesen szavazott, 
igennel szeretett volna szavazni, igy 6 igen szavazatot kapott az eloterjesztes.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 8/2022. (1.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Biralobizottsag javaslata alapjan a Nimrod-Bau Beruhazd 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 Szinipar 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 Windcoillector 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.
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat 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 beszerzesi 
eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Kiss Imre - a Jegyzoi Kabinet vezetoje

Satly Balazs
A napirend vitajat megnyitom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Nem tudom, kihez cimzem a kerdesemet.

Satly Balazs
Orgovanyi Andras valaszol a Hivatal reszerol a felmeriilt kerdesre.

Nemeth Ders
Az elso kerdesem, hogy ez a beszerzes kint volt-e a honlapon. A masodik ugyanaz, mint az 1. 
pontnal, hogy tortent-e ... Igazabol hallottuk, hogy nem tbrtent egyeztetes, csak ajovoben, ha 
hasonlo tipusu beszerzesek vannak, akkor mi biztositja azt, hogy a Hivatalon belul lesz 
egyeztetes, hogy legalabb tobb ajanlatot kaphassunk ilyen beszerzesi eljarasoknal?

Dr. Orgovanyi Andras
Az eljaras ajanlatteteli felhivasa kint volt a honlapon, negy szereplo reszere kiildn 
megkiildesre kerult, es ket ervenyes ajanlatunk erkezett.

Satly Balazs
Van-e tovabbi hozzaszolas? Ugy latom, nincsen, a napirend vitajat lezartam. Szavazas 
kovetkezik a hatarozati javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 9 igennel, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a hatarozati 
javaslatot elfogadta.

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

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a „Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a Budapest 
Vin. 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 kbzbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljaras eredmenyes;
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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 erd beszerzesi 
eljarasban a legalacsonyabb arat tartalmazo, ervenyes ajanlatot Csondes Daniel epitesz 
(2100 Gbdollo, Nap utea 28.), ajanlattevo tette, ezert o az eljaras nyertese. A tervezesre 
elfogadott ajanlati ar brutto 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.

Napirend 1.6. pontja: Tajekoztatas az onkoirmanyzat folyamatban levo beszerzesi es 
kozbeszerzesi eljaras air 61
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
Az eloterjesztes vitajat megnyitom. Ugyosztalyvezeto asszonynak adorn meg a szot.

Borbas Gabriella
Szeretnem kerdezni a Bizottsagot, hogy vegigfossunk-e a kozbeszerzeseken, az osszesen, 
mert 15 sor van a tablazatban, es vannak olyan sorok, ahol plusz informaciot is tudok 
mondani. Ugyanis a hivatali rend miatt az eloterjesztest mi mar 10 nappal ezelott 
elkeszitettuk, es vannak olyan kozbeszerzesek, melyeknel az ajanlatteteli hatarido a mult 
heten volt, tehat ott mar tudom mondani, hogy hany ajanlat erkezett be.

Satly Balazs
Parancsoljon.

\
Borbas Gabriella
EBP II. muto felszereles beszerzese: itt a szerzodesek mar alairasra keriiltek, teljesites 
folyamatban. EBP II. diagnosztikai orvostechnologiai eszkozok beszerzese: szinten szerzodes 
alairva, teljesites folyamatban. EBP II. informatika: az ajanlatteteli hatarido januar 11-e volt, a 
mult heten. Itt szeretnem tajekoztatni a Bizottsagot, hogy ket reszben irtuk ki a kozbeszerzest, 
az elso reszre ketto ajanlattevo, a masodik reszre harom ajanlat erkezett be. Az elso resz 
eseten az egyik ajanlat 500.000 forinttai meghaladja a becsult erteket, viszont a masodik resz 
eseten a becsult ertek alatt vannak az ajanlatok, ugyhogy remenykedunk abban, hogy osszesen 
a ket resz belefer a keretbe. EBP II. orvostechnologia: a szerzodesek alairasra keriiltek, a 
teljesites folyamatban. EBP II. muto 5 reszben: szinten. EBP II. egeszsegtigyi eszkozok 
beszerzese: itt az ajanlatteteli hatarido januar 26-a. Vagyon- es feleldssegbiztositas: a 
reszveteli szakaszban harom jelentkezes erkezett, a Signal Duna, a Groupama es az Aegon, a 
targyalas idopontja januar 28-an lesz. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo 
epiiletek reszleges felujitasa: ajanlatteteli hatarido ma 14 ora, tehat itt meg nem tudom, hogy 
hany ajanlat erkezett be. Kovetkezo, lakasfelujitas: err 61 volt szo az elozo napirendi pontban, 
a dontes varhato ideje februar 14. Terkoz projekt 2 reszben Tomo es Prater kozteriileti 
megujitasa: itt a muszaki dokumentacio meg egyeztetes alatt van. All. szamu, Deri Miksa 
utca megujitasa: a Kozbeszerzesi Hatosag hianypotlast kert, igy a heten jelenik meg a
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Kozbeszerzesi Ertesitoben a felhivas. 12. sorszammal a terfigyelo kamerarendszer: 
ajanlatteteli hatarido szinten a mult heten volt, januar 13-an. Mind a ket reszre kettd-ketto 
ajanlat erkezett be, eldzetesen ugy latjuk, hogy mind a negy ajanlat a becsiilt erteken beltil 
van. A 13. sorszam a kerteszet: a mult heten dontott ennek a meginditasarol a Bizottsag, 
ugyhogy ez a heten megjelenik a Kozbeszerzesi Ertesitoben. 14. sorszamu az utpalyak 
jardaszakaszok utszegelyek javitasa, felujitasa: februarban szeretnenk meginditani az eljarast, 
a muszaki dokumentacio elkesziilt. 15. sorszamu a rendezvenyszervezes a VEKOP eseteben: 
a szerzodes teljesitese folyamatban van.

Satly Balazs
Koszonom szepen a tajekoztatast. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Koszonom, hogy update-eltek a tablat, es a plusz informaciokat is betettek, igy nagyon 
hasznos. Csak ket kerdesem van. Az elso, az Egeszseges Budapest, a sajtoban megjelentek 
hirek, hogy az allam elvon ebbol a penzbol. Ez a II-est erinti-e vagy nem? A masik meg, hogy 
a Deri Miksanal mi volt a hianypotlas targya?

Borbas Gabriella
En valaszolnek az EBP Il-re. Az EBP II. osszeget a kormanyzat atutalta, tehat az elvonas azt 
nem erinti. Az EBP III. osszeget is atutalta a kormanyzat tavaly, tehat 2021 vegen, ami 
Jozsefvaros eseten 50 millio forint a JEK uj szamyanak tervezesere, az a kozbeszerzes majd 
iden fog elindulni. (kozbeszolas - nem hallatszik) Nem, en ugy tudom a sajtohirekbol, hogy az 
az EBP IV-re vonatkozik. Nagyon technikai a modositas, tehat a kozbeszerzesi torveny 
technikai valtoztatasa miatt kellett egy nyilatkozatformat atalakitanunk, es a szerzodesben is 
atvezetni. Tehat semmilyen tartalmi dolgot az nem erint.

Satly Balazs
Veres Gabomak adorn meg a szot.

Veres Gabor
Koszonom szepen, Elnok ur. En tisztelettel erdeklodnek, hogy a Deri Miksa felujitas kapcsan 
mi az a hianypotlas, ami miatt ... (kozbeszolas - nem hallatszik) Azt kerdezted? De akkor 
nem fejeztem be meg a kerdest. Ezt most ki kellett volna irjuk mar? Tehat mar meg kellett 
volna, hogy induljon ez az eljaras, es ugy lett ez a hianypotlas? Vagy pedig egy hianypotlas 
kell, hogy megelozze az eljarast, vagy mar az eljaras kozben vagyunk?

Borbas Gabriella
A Deri Miksarol a Bizottsag a decemberi ulesen dontott. Ilyenkor mindig az a folyamat, hogy 
a Kozbeszerzesi Hatosag is ellenorzi az ajanlati dokumentaciot, es a Kozbeszerzesi Hatosag is 
kerhet valtoztatasokat. Ezeket nekunk meg kell csinalnunk, ezek technikai valtoztatasok 
szoktak lenni. Most is egy ilyenrol van szo, hogy a Kozbeszerzesi Hatosag a Kbt. valtozasa 
miatt kert egy extra nyilatkozatot, es ilyenkor ezt mar nem szoktuk a bizottsagra visszahozni, 
mert tulajdonkeppen a Bizottsag itt nincsen dontesi jogkorben, hiszen muszaj megcsinalunk, 
amit a Kozbeszerzesi Hatosag eloir a Kbt. ev vegi valtozasa miatt.

Veres Gabor
Akkor ez egy technikai tortenet, amit at kell vezetniink a kiirason, mielott kiirjuk. Vilagos, 
koszonom.
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Satly Balazs
Van-e tovabbi kerdes vagy hozzaszolas. Ugy latom, nincsen. A napirend vitajat lezarom. A 
tajekoztato dontest nem igenyel, szavaznunk nem kell.

A Koltsegvetesi es Penzfigyi Bizottsag hatarozathozatal nelkiil 
tudomasul veszi a tajekoztatast.

II. Kepviselo-testuleti eloterjesztcsek velemcnvezese

(Tematikai blokk szavazas)

Satly Balazs
Kovetkezik a II. blokk. Van-e kiilon targyalasra javaslat? Ugy latom, nines. Egyben 
szavazunk a II. blokk eldterjesztesirol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 9 igennel, nem szavazat es tartozkodas nelkiil elfogadta a 
hatarozati javaslatokat.

Napirend ILL pontja: Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti 
onkormanyzatokat osztottan megilleto bevetelek 2022. evi megosztasarol” szold Fovarosi 
Kozgyulesi rendelettervezet velemenyezesre
Eloterjesztd: Piko Andras -polgarmester

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

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

A Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag, ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek a 
hatarozat elfogadasat.

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

Napirend II.2. pontja: Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak 
modositasara
Eloterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Omkormanyzat 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 Penztigyi Bizottsag, ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, a hatarozati javaslat elfogadasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. januar 20-i iilese
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Napirend II.3. pontja: Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dfjazasanak es 
koltsegterites enek megallapftas ar a
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csilla -jegyzd

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

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattai) 
(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas)

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

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

Napirend 11,4. pontja: Javaslat az „6nkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztesek - 
2022.” palyazattal kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eldterjeszto: 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 szavazattai) 
(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas)

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

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

Napirend IL5. pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu 
gyermekek ellatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor — alpolgarmester

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

(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattai) 
(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas)

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

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

16



Napirend IL6. pontja: Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusw berlakas palyazat 
berbeszamitasahoz szfikseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Kovacs Otto — a Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi ehwke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 15/2022. (1.17.) szamn 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 elfogadasat.

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

Napirend 11.7. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testfileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo files ota tett fontosabb intezkedesekrdl, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekoteserol
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 16/2022. (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, a tajekoztato tudomasulvetelet.

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

Satly Balazs
Napirendi pontjaink vegere ertiink. A Bizottsag tagjai a bizottsagi tiles napirendjet kovetoen a 
Bizottsag hataskbrebe tartozd iigyben a Jegyzdtol es a Bizottsag elnbketol felvilagositast 
kerhetnek. Kfvan-e elni ezzel valaki? Veres Gabomak adorn meg a szot.

Veres Gabor
Koszbnom. En szeretnem megkerdezni, van-e arra mod, hogy egy aktualizalt beszerzesi tervet 
megkapjak excelben, a regit nem talalom, tudniillik.

Sally Balazs
Ugyosztalyvezeto asszonynak adorn meg a szot.

Borbas Gabriella
Beszerzesi tervet a kbltsegvetes elfogadasat kovetoen szokott kesziteni a Hivatal. Arra 
gondol, vagy kbzbeszerzesi tervre? Kbzbeszerzesi terv excelben, persze.
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Satly Balazs
Ugy latom, nines tovabbi kerdes. Koszonom szepen mindenkinek a munkajat. A Bizottsag 
iilese 15:46-kor veget ert.
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Melleklet

Szavazas eradmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:08
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 3. Elfogadva
Egyszeru

Targya: surgossegi eloterjesztes napirendre veteSe

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Balisani Ciro Igen -
Egry Attila Igen -
Dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
Veres Gabor Igen -
Nemeth Ders Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:09
Tipusa: Nyilt
Hatarozaft 4. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 0 0.00
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Balisani Ciro Igen -
Egry Attila Igen -
Dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
Veres Gabor Igen -
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Szavazais eredmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:10
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 5=6. Elfogadva
Egyszeru

Targya: L tamatikai blokk szavazasa: napirend I.4-5. pontjai

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 0 0.00
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Balisani Ciro Igen -
Egry Attila Igen -
Dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
Veres Gabor Igen -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:14
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 7. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 1.1. pontja: Javaslat ..Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara 
vonatkozo tervek elkeszitese” targyu beszerzesi eljairas eredmenyevel 
kapcsoiatos dontes meghozatalara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 88.89 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 11.11 11.11
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 0 0.00
Osszesen 9 100.00

Nev Voks
dr. Balisani Ciro Igen
Egry Attila Igen
Dr. Juharos Robert Igen
Kiss Csilla Eszter Igen
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen
Stettner Istvan Igen
Veres Gabor Igen
Nemeth Ders Tart.

Frakcio

0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:33
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 8. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 1.2. pontja: Javaslat a ^Budapest Jozsefvaross Onkormanyzat 
tulajdonaban allo lakasok felujitasa 1=18.” targyu kozbeszerzesi eljarassal 
kapcsolatos kbzbenso dbntes meghozatalara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 55.56 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 4 44.44 44.44
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Ta vol 0 0.00
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
dr. Balisani Ciro Tart. -
Egry Attila Tart. -
Dr. Juharos Robert Tart. -
Veres Gabor Tart. -

Megjegyzes:

Veres Gabor jelezte, hogy tevesen szavazott, „igen” helyett „tartdzkodds’’-sal, igy a szavazas 
eredmenye: 6 igen, 0 nem, 3 tartozkodds.
(Isd. jegyzokbnyv 11. oldal)
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:36
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 9. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend I.3. pontja: Javaslat a „J6zsefvarosi Nemzetisegi 
Onkormanyzatok helyiseg kialakltas tervezese a Budapest VIII. kerulet Baross 
utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, vallalkozasi 
szerzodes kereteben” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 0 0.00
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
dr. Balisani Ciro Igen -
Egry Attila Igen -
Dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Stettner Istvan Igen 0
Veres Gabor Igen -

6



Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. januar 17. 15:45
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 10-16. Elfogadva
Egyszeru

Targya: IL tematikai blokk: napirend 11.1-7. pontjai

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 0 0.00
Osszesen 9 100.00

Nev Voks
dr. Balisani Ciro Igen
Egry Attila Igen
Dr. Juharos Robert Igen
Kiss Csilla Eszter Igen
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen
Stettner Istvan Igen
Veres Gabor Igen

Frakcio

0
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