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Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. június 2-án a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X,_, Szent László tér 29. L
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén.
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Az ülés kezdetének időpontj a: 8.30 óra

A jelenléti ív szerint jelen vannak:
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök,
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Varga István, a IZO!t~aR epvi~.lő tagjaj,
Gerstenbrein György, Tamás László, a Bizottság nem képviselö r~~;~
1.~~/IX.

előre

Távolmaradását
jelezte:
Tubák István, a Bizottság képviselő tagja
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja
Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagja

Távolmarad·
á
s-ok~
hivatalos elfoglaltság

t !OddJ:

4M.:f •

hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Dr. Éder Gábor
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Fodor János
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője
Pándiné Csemák Margit
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
Meghívottak:
Dr. Ács Viktória
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Dr. Aziz-Malak Nóra
Dr. Magyar Adrienn

jegyzői titkárságvezető

a Jegyzői Főo sztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főo sztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főo sztály Jogi Osztály részéről
közbeszerzési tanácsadó

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli
ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend
elfogadásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja
el napirendjét [148/2016. (VI. 2.)]:
l.

l

A "Közterületi térfigyelő karnerarendszer korszerűsítése , üzemeltetése és karbantartása"
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (313. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

2.

A "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok elfogadása (314. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

3.

Az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az
ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (315. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

l. napirendi pont:
A "Közterületi térfigyelő karnerarendszer korszerűsítése, üzemeltetése és
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 313. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Közterületi térfigyelő
karnerarendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról szóló 313. számú előterjesztést támogatja [149/2016.
(VI. 2.)].

Tamás László megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7fővel határozatképes.

2. napirendi pont:
A "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok elfogadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges a
"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című
pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
elfogadásáról tárgyú 314. számú előterjesztés tekintetében.
Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal
szavaznak.

2

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 314. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
150/2016. (VI. 2.) GPB határozat
a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" cím ű pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás,
és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési
és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l.
melléklet, a közbeszerzési dokumentumokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Bizottság a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő
alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

(A határozat l. és 2. mellékletének szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben

szereplővel.)

3. napirendi pont:
Az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az
ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges az
"Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról tárgyú 315. számú
előterjesztés tekintetében.
Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal
szavaznak.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 315. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
15112016. (VI. 2.) GPB határozat
az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
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l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, a közbeszerzési dokumentumokat
a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítását jóváhagyja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

(A határozat l . és 2. mellékletének szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben

szereplővel.)

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 8.40 órakor
bezárja.

Marksteinné Mol ar ulianna
bizottsági elnök

Agócs Zsolt
bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

zabó Krisztián
"
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Jegyzo
.

.
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A jegyzőkönyv mellékletei

../

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

../

jelenléti ív

../

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok mellékletei

D

írásban benyújtott módosító javaslat

../

a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2016. június 2. 8.30 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL

Bizottsági tagok:
Marksteinné Molnár Julianna
Agócs Zsolt
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Mácsik András
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Pluzsik Gábor
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A név szerinti szavazás eredményét

rögzítő jegyzőkönyv

A "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és
pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az
ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

amely a 2016. június 2-án megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IGEN

1./ Agócs Zsolt

2.1 Gerstenbrein György
3.1 Marksteinné Molnár Julianna
4./ Mácsik András

NEM

TARTÓZKODÁS

)(
)(

x
)(

5.1 Pluzsik Gábor
6.1 Somlyódy Csaba
7./ Tamás László
8./ Tábi Attila

x
x

9./ Tubák István
10./ Varga István

x

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5)
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23 .) önkormányzati
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség.

r.~~
Moln~~~··
Marksteinné
bizottsági elnök

Dr. S bó Krisztián
jegyző

A név szerinti szavazás eredményét

rögzítő jegyzőkönyv

Az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az
ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

amely a 2016. június 2-án megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IG EN

x

1./ Agócs Zsolt

NEM

TARTÓZKODÁS

x

2.1 Gerstenbrein György

x

3.1 Marksteinné Molnár Julianna

x

4./ Mácsik András
5./ P luzsik Gábor

)('

6.1 Somlyódy Csaba

x

7.1 Tamás László
8./ Tábi Attila
~

9./ Tubák István
10./ Varga István

~

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5)
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31 /20 ll. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség.

Marksteinné M·~o,!.Ull:'lJ.-...J.w-t"fiUlll
bizottsági elnök

ó Krisztián
jegyző

