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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 861/2010. (IV. 20.)
sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatában úgy döntött, hogy „a 2009. évben végzett
önkormányzati belső ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést tudomásul veszi azzal,
hogy a 23/2007. (VI. 29.) sz. az önkormányzati beszerzések versenyeztetéséről szóló rendelet
versenyeztetési szabályzatának hatálya kerüljön kiterjesztésre az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságokra, valamint az önállóan gazdálkodó és működő intézményekre, ezért
felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő a rendelet e szerinti módosítását."
A fenti döntésben foglaltak végrehajtása érdekében megkerestük az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságokat, valamint az önállóan gazdálkodó és működő intézményeket, és kértük
tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy az egyes társaságok várhatóan mennyi, a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2.000.000,- Ft feletti eljárást bonyolítanak le éves
szinten. Kértük, hogy az adatok megadása során szíveskedjenek figyelembe venni a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40. §-ában foglalt egybeszámítási
szabályokat.
A megjelölt határidőig a Pataky Művelődési Központtól és a Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft.-tői nem érkezett adat az eljárásokkal kapcsolatban.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 2010. évben várhatóan kb. 100 eljárást fog lebonyolítani,
melyeknek döntő többsége a lakásgazdálkodási- és intézményi hibaelhárítás, karbantartás,
felújítás körében fog megvalósulni. A társaságnál 2008. óta az összes beszerzést a
keretszerződéses közbeszerzési eljárás keretében bonyolítják le, függetlenül azok összegétől.
A Szent László Gimnázium - az éves költségvetése szerint - kizárólag 2 millió forint összeget
meg nem haladó eljárásokat folytat 2010-ben.
A KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
Kft. 2.000.000,- Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek
várható száma éves szinten 10-12 db.
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A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. várhatóan 5 db eljárást fog lebonyolítani a 2010.
évben.
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a 2 millió
Ft összeget meghaladó költségvetésben szereplő tételek az alábbiak:
gyógyszer beszerzés: 5.760.000,- Ft
irodaszer, nyomtatványok: 4.408.000,- Ft
szakmai anyag: 3.723.000,- Ft.
A fentiek beszerzése szerződés nélkül, az aktuális felhasználás figyelembe vételével
közvetlenül történik, nem eljárás lebonyolításával.
A Kőbányai Média és Kulturális Kht. az alábbi, közbeszerzési értékhatárt el nem érő,
2.000.000,- Ft feletti vásárolt szolgáltatásairól tájékoztatta Főosztályunkat:
Kőbányai Regionális Híradó sugárzása
Kőbányai Hírek szerkesztése
Kőbányai Hírek nyomdai kivitelezése
Önkormányzati kulturális rendezvények.
Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) Bp.
Köb. Önk. rendelet jelenleg hatályos versenyeztetési szabályzata a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály által lefolytatott pályázatokkal kapcsolatos eljárásokat
tartalmazza. Főosztályunkon éves szinten több, mint 50 db, a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő, de 2.000.000,- Ft feletti eljárást bonyolítunk le, az ezzel kapcsolatos ügyintézést jelenleg
1 fő látja el.
Amennyiben a versenyeztetési szabályzat hatályát kiterjesztenénk az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságokra, valamint az önállóan gazdálkodó és működő intézményekre is, a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály a jelenlegi létszámmal nem tudná
megfelelően ellátni a pályázatok lefolytatásával kapcsolatos feladatokat.
Figyelemmel a leírtakra, továbbá arra, hogy minden társaság eltérő felépítésű, javasoljuk,
hogy valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, illetve önállóan gazdálkodó és
működő intézmény saját versenyeztetési szabályzata szerint járjon el. A Tisztelt Képviselő
testület egyetértése esetén a Polgármesteri Hivatal kidolgoz egy mintát az intézmények
számára, amely alapján az egyes intézmények elkészítik saját szabályzatukat, és javasoljuk,
hogy azt a társaságok vezetői terjesszék a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vagyongazdálkodási és
Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést soros ülésén tárgyalja, döntését a Bizottság
elnöke szóban ismerteti.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak
megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 861/2010. (IV.
20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatát módosítja oly módon, hogy a 2009. évben
végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést tudomásul veszi,
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és egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra, valamint az önállóan gazdálkodó és működő
intézményekre vonatkozó versenyeztetési szabályzat kidolgozása érdekében.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

2010. június 30.
Verbai Lajos polgármester
dr. Neszteli István jegyző
Önálló intézmények vezetői
Szarvasi Ákos főosztályvezető
dr. Korpái Anita osztályvezető

Budapest, 2010. május 05.

Szarvasi Ákos
főosztályvezető
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