
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGlÉSPÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. március 30-án a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X.,, St;~_nt .~á;z~_91 !,ér ·ej. . 
29. I. em. 115.) megtartott rendkívüli ül é sén. li; !:J 92i.Jj S 12CJ O f' X· 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti iv szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, 
képviselő tagjai, 
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Tubák István, ' arga Is vÁn, a 1zottság (J 

Gerstenbrein György, Tábi Attila, Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Boldog Krisztina 
Dr. Bécs-Kónya Zsuzsa 

Marton Roland 

Tóth Balázs 

jegyző 

alpolgánnester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési Osztály 
képviseletében 
képviselő 

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 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. A szavazatszámláló rendszer technikai hibájából adódóan az 
ülésről nem készül hangfelvétel, a szavazás az SZMSZ 63. § (l) bekezdése alapján 
kézfelemeléssei történik. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak 
a napirend elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [77/2015. (IH. 30.)]: 

l. "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 
12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása, valamint a 
keretmegállapodásos eljárás második részének a verseny újranyitásával történő 
megindítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



1. napirendi pont: 
"Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 
12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhivásának és dokumentációjának elfogadása, valamint a 

keretmegáUapodásos eljárás második részének a verseny újranyitásával történő 
megindítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szabó Krisztián: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. március 17-én döntött az 
Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek és mentési rendszer 
központosított közbeszerzéshez való csatlakozással történő beszerzéséről, valamint "12 
hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú központosított közbeszerzéshez való 
csatlakozással történő beszerzéséről. A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés 
megvalósítására sor kerülhet a verseny újranyitásávaL A Bizottság az eredmény 
megállapításáról a soron következő ülésén fog határozatot hozni. 

Tábi Attila: Érdeklődik, hogy az Önkormányzatnak van-e valamilyen brókercégnél 
értékpapírja, közpénze? 

D:r. Szabó Krisztián: Nincs. 

Elnök: Kéri, hogy a jövőben az ilyen jellegű kérdéseket napirend után tárgyalják meg, mivel 
nem kapcsolódik az előterjesztés tárgyához. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a 
Bizottságot, hozza meg döntését a 180. számú előterjesztés elfogadásáróL 

78/2015. (HI. 19.) GPB határozat 
az "Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek vásárlása és 
12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszoftver beszerzése a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhivásának és dokumentációjának elfogadásáról, valamint a 
keretmegáHapodásos eljárás második részének a verseny újranyitásával történő 
megindításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez 
szükséges szoftverek vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati 
standardszaftver beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és 
szerződéstervezetét j óváhagyj a. 
2. A Bizottság "Az Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek 
vásárlása és 12 hónapra 250 darab Office 365 üzleti vállalati standardszaftver beszerzése a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére" tárgyú keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárás második részének a verseny újranyitásával történő megindítását 
jóváhagyja. 
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Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési 
Osztályának vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 9

15 
órakor 

bezárja. 
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A jegyzőkönyv meHékletei 

-/ 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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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti i v 

2015. március 30. 9.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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