
IKTATAS 

Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
megtartott rendkívüli ülésén. 

e~~ 
12-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
(Budapest x., Sze;rt:-·L~lÓ té~ ··29. _í:.:~~in. ii~~ .. r::,:··-· .. , 

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-J Az ülés kezdetének időpontja: 910 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a Bizottság képviselő 
tagjai, 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert, a Bizottság képviselő tagja 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Boldog Krisztina 
Dr. Magyar Adrienn 
Dr. Aziz-Malak Nóra 

Meghívottak: 
Marton Roland 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
az ÉSZ-KER Kft. képviseletében 
a Jegyzői Iroda képviseletében 

a Jegyzői Iroda részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[160/2014. (VI. 12.)]: 

l. A "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték nélküli internet 
(WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és üzemeltetési 
feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, 
dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
A "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték nélküli internet 

(WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és üzemeltetési 
feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, 

dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Érdeklődik, hogy a helyszínek kijelölésemilyen szempont szerint történt? 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy Polgármester úr kezdeményezésére indult el 
az előterjesztés kidolgozása. Olyan sétányokat, tereket, parkokat, és játszótereket javasolt, amelyek 
a legnagyobb forgalommal bírnak. Azt is figyelembe vették, hogy az érintett társasházak, illetve 
épületek tulajdonosai részéről a technikai megvalósítás milyen fogadtatásra talált, valamint az, hogy 
a terület technikai adottságai hogyan alakultak. A tökéletes jel, és vétel akkor tud megvalósulni, ha 
akadálymenteserr tudnak a rádióhullámok áramlani. Vannak olyan helyszínek, ahol a társasházak, 
épületek tulajdonosai a hozzájárulásukat adták és a technikai feltételeket is ki lehet alakítani. A 
kiírás célja az, hogy minden helyszínen meg lehessen valósítani a szerelést. 

Elnök: A Kertváros nem szerepel a jelenlegi listán. Érdeklődik, hogy a későbbiekben bővíthető 
lesz-e a rendszer? 

Dr. Szabó Krisztián: Alapvető feltétele a közbeszerzésnek és az ajánlatkérésnek, hogy a rendszer 
technikailag bővíthető legyen. Az, hogy ehhez a későbbiekben szükség lesz-e közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, attól függ, hogy születik-e döntés arról, hogy a bővítés egybeszámítandó-e az előző 
közbeszerzéssel. 

Dr. Magyar Adrienn: Az egybeszámítási kötelezettség attól függ, hogy mikor fog további igény 
felmerülni. 

Tóth Balázs: Az anyag hivatkozik a közbeszerzési törvényre. Érdeklődik, hogy ennek értelmében 
milyen változás történik a nyílt közbeszerzéshez képest? Kik azok a szereplők, akik meghívásra 
kerülnek? 

Somlyódy Csaba: Ha jól értelmezi, akkor bárki indulhat a pályázaton, de bizonyos versenyzőket 
külön meghívunk Véleménye szerint a nagy cégeket mindenképpen meg kellene hívni (Telekom, 
Telenor, Vodafone ). Örül annak, hogy a rendszer tovább is bővíthető lesz. 

Dr. Magyar Adrienn: A közbeszerzési törvény általános szabályrendszerétől annyiban különbözik, 
hogy mivel a becsült érték nem éri el a nettó 25 OOO OOO Ft összeghatárt, így hirdetmény nélküli 
eljárás indítható, ahol az ajánlatkérő dönti el, hogy mely gazdasági szerepiőket hív meg. Nincs 
minimális ajánlattételi határidő és tárgyalásos eljárás lesz. 

Marton Roland: A három kijelölt cég (Business Telecom Nyrt., T-Systems Magyarország Zrt., 
Ace Telecom Kft.) kiválasztása azon alapult, hogy kiktől tudunk folyamatosan olyan ajánlatokat 
kérni és kapni, akik biztosan tudnak a kerületnek internet-szolgáltatást nyújtani. 

Dr. Pap Sándor: Bármelyik szolgáltató meghívása lehetséges. Kéri, hogy olyan cégeket 
javasoljanak, akik képesek ellátni az egész területet. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 334. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

161/2014. (VI. 12.) GB határozat 
a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték nélküli internet 
(WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és üzemeltetési 
feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, 
dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték 
nélküli internet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és 
üzemeltetési feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték nélküli 
internet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és üzemeltetési 
feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. 
melléklet szerinti tartalommal j óváhagyj a. 
3. A Bizottság a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték nélküli 
internet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és üzemeltetési 
feladatokkal együtt" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 122. § (7) bekezdés 
a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési eljárás dokumentációja és a szerződéstervezet szövege 
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel) 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét 
megtárgyalta. A Gazdasági Bizottság ülését 930 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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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 

D a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2014 ·J..lA,ÚL~ J~ .!J 00 

' k G d ' . B' ' ''l' ' "l .... , ............ !1.. .. • ............ ora or megtartott az asag1 1zottsag u esero . 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Tamás László 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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