
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. április 7-én (kedden) megtartott 

rendkivüli üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: ll óra 

(pJ· 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: . 

Kovács Róbert polgármester ~-(;jSZD91/tt}2otSj!X . .<Y:crtn~;'f-'""
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Dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármester, If U 
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Marksteinné 
Molnár Julianna dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba, Tubák 
István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Radványi Gábor alpolgármester 
Gazdag Fe rene 
Tóth Balázs 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Belső Ellenőrzési Osztály 

Meghívottak: 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Pénzügyi és 
Intézményi Osztály 
leözbeszerzési tanácsadó 
FLSZ Alkusz Kft. 

Távolmaradás oka 
szabadság 
munkahelyi elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Pándiné Csemák Margit 
Kasuba Katalin 

dr. Aziz-Malak Nóra 
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna 

Végh Erzsébet 
dr. Magyar Adrienn 
Szőke Gábor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkívüli ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 14 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghivóban jelzettek szerint az előterjesztés az 
SZMSZ 32.§ (5) bekezdésébenfoglaltak alapjánkülönös eljárásrendben került beterjesztésre. 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [10412015. (IV. 7.)]: 

l. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
92/2015. (III. 19.) KÖKT határozat visszavonása és a közbeszerzési eljárás 
eredményének újbóli megállapítása (183. szám ú előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

l. napirendi pont: 
A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 

fe1elősségbiztositása" tárgyú. közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
92/2015. (HI. 19.) KÖKT határozat visszavonása és a közbeszerzési eljárás 

eredményének újbóli megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadót. 

Dr. Szabó Krisztián: Azért kell, hogy a Képviselő-testület ismét foglalkozzék a vagyon- és 
felelősségbiztosítás közbeszerzésének az ügyével, mert bár ezt az eljárást másodszorra 
folytatják le, de úgy tűnik, hogy az igen bonyolult és összetett eljárásban és ajánlatokban még 
mindig vannak olyan kérdések, amelyek újabb tisztázást igényelnek. Igyekeztek az 
előterjesztésben nagyon részletesen kifejteni az eljárás történetét, illetve azt, hogy miért van 
szükség a mai ülésre. A Képviselő-testület korábbi döntése, amely az eljárás eredményéről 
született, egy előzetes vitarendezési eljárás során megkérdőjeleződött, és a vitarendezés során 
benyújtott beadványok tisztázása során az Önkormányzat részéről részben helyt adtak 
ezeknek a beadványoknak, illetve azokat részben elutasították Javasolják a Képviselő
testületnek, hogy a korábbi eredménymegállapító döntését vonja vissza, és újból állapítsa meg 
az eredményt, mégpedig olyan módon, hogy a korábban megállapított nyertes helyett más 
biztosító társaságot jelöljön meg nyertesként az előzetes vitarendezésben felmerült 
körülményekre figyelemmel. Az előzetes vitarendezés során a másik két ajánlattevő kérelme 
nyomán az derült ki, hogy a korábban nyertesként megállapított ajánlatban volt olyan 
hiányosság, amely miatt annak az érvénytelensége állapítható meg, és ily módon a korábbihoz 
képest a második legkedvezőbb ajánlat állapítható meg nyertesként A felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol. 
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Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvény 22. 
§ (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 92/2015. (III. 19.) KÖKT 
határozat visszavonásáról és a közbeszerzési eljárás eredményének újbóli megállapításáról 
szóló napirendi pont tekintetében. 

Somylódy Csaba: Jegyző úr említette, hogy vissza kell vonni a régi határozatot, és új 
határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek. Úgy gondolja, hogy ezt két lépésben kell 
megtenni. Jól gondolja? 

Dr. Szabó Krisztián: Nincs olyan követelmény, hogy ezt hány lépésben kell megtenni. 
Jelenleg az előterjesztésben szereplő határozattervezet egy határozatban tartalmazza a két 
döntést. Módosító javaslattal ezek különválasztható, de ennek nincs jelentősége. 

Elnök: Kérdezi Somlyódy képviselő urat, van-e módosító javaslata arra, hogy külön 
szavazzon a Képviselő-testület a határozattervezet valamely pontjára? 

Somlyódy Csaba: Szerencsésebbnek tartotta volna, ha külön szavaz a Képviselő-testület. 

Dr. Szabó Krisztián: Akadálya nincs, ha elhangzik a módosító javaslat, akkor aszerint 
szavaznak. 

Elnök: Nincs módosító javaslat. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület l O igen szavazattal, 4 tartózkodással a 183. 
számú előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét 
rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

105/2015. (IV. 7.) KÖKT határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztositása" tárgyú. közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
92/2015. (III. 19.) KÖKT határozat visszavonásáról és a közbeszerzési eljárás 
eredményének újbóli megállapításáról 
(l O igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
92/2015. (III. 19.) határozatát. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános 
Biztosító Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér l., adószáma: 14440306-4-44, 
cégjegyzékszáma: 01-10-046150) ajánlata érvénytelen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 74. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel az 
ajánlattevő szakmai ajánlata nem felel meg a kiírásnak Az ajánlattevő nem biztosít a végső 

3 



ajánlatában lehetőséget a kiegészítő biztosítások tekintetében a díjfeltöltésre (betöréses lopás, 
rablás, vandalizmus, küldöttrablás, szabadon lévő vagyontárgyak, elektromos berendezések és 
gépek, képviselői laptop biztosítások), továbbá az ajánlattevő végső ajánlatában szereplő 
feltételrendszer eszközök, azaz ingóságok vásárlására, átcsoportosítására vonatkozik, nem 
pedig ingatlanra, holott az ajánlatkérő telephelyet, azaz ingatlant kért biztosítani. Az 
ajánlattevő ugyan végső ajánlatában l 00 millió forint összegben határozta meg a telephelyek 
előgondoskodását, de ott sem teljesül a véletlenül kifelejtett telephelyek biztosítottsága. A 
végső ajánlat ezen hibája csak a szakmai ajánlat releváns módosításával, azaz az ajánlati 
kötöttség Kbt. 67. §(7) bekezdés b) pontja szerinti megsértésévellenne orvosolható. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
(székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 20., adószáma: l 0207349-2-44, 
cégjegyzékszáma: 01-10-041-071), valamint az Allianz Hungária Zrt. (székhelye: 1087 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., adószáma: 10337587-4-44, cégjegyzékszáma: 01-10-
041356) ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlattételi szakasz és egyúttal a közbeszerzési 
eljárás eredményes. 
4. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevőnek az Allianz Hungária Zrt. ajánlattevőt hirdetikimint a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön biztosítási szerződést az 
Allianz Hungária Zrt. ajánlattevőveL A teljes biztosítás (vagyon- és felelősségbiztosítás) éves 
díjanettó 17 963 616 Ft. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadóját a 2015. 
március 19. napján kelt ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés Kbt. 78. § (l) bekezdése 
szerinti módosítására az 1-5. pontnak megfelelően. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendkívüli ülés 
elfogadott napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja. A 
Képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülése 2015. április 16-án (csütörtökön) 
9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.15 óra. 

~·-

~~--~(L 
· Koyá~s Róbert 

polg~:r.mester 
ehdik 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott rnódosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

../ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. április 7-én megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferenc 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. W ee ber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző ·······~···················· 
Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva r;lf ' ( ú ' ' ........... . -..... L!~ ............................... . 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna ~c-
··········;;•···················•••••••••········· 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 
.---) (' ' ( 
\ l i li v a (c {<---_ .... ; ............................................. . 

Rappi Gabriella 

Szász József 
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Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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••• ~.t.-;~ ................................................. . 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Kovács Györgyi 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Nagy István 

···················································· 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

N agyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 

92/2015. (III. 19.) KÖKT határozat visszavonásról és a közbeszerzési eljárás 
eredményének újbóli megállapításáról 

szóló döntéshez, 

amely a 2015. április 7-én-én megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x· 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor x 
5. Gazdag Ferenc - -~--

--·-~ 

6. Gál Judit x· 
8. Mácsik András x· 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
10. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien x 
12. Radványi Gábor --- -·-· 

- -----
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs - --~- ---- -·~~·-·· --

15. Tubák István )( 
16. Varga István x 
l 7. W ee ber Tibor >( 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. §-a alapján. 

Kovács Róbert 
polgármester 


