
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. október 27-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: l O óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 
Tubák István, a Bizottság képviselő tagja 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
külfóldön való tartózkodás 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Nagy Jolán 
Fodor János 

Meghívottak: 
Dr. Egervári Éva 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Kürtös Réka Anna 
Tóth Attila 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a TVT V agyonvédelem Zrt. részéről 

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. 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 [242/2015. (X. 27.)]: 

l. A "Közterületi térfigyelő karnera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, a részvételi felhívás, valamint az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervezet jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

1. napirendi pont: 
A "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 

karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, a részvételi felhívás, valamint 
az ajánlattételi felhivás és dokumentáció, valamint az annak részét képező 

szerződéstervezet jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy a térfigyelőkamera-rendszer jövőbeni működését a 
kamerák és a hálózati eszközök tulajdonba vételével az Önkormányzat már megalapozta. A 
jövőben erre a metódusra épülve egy folyamatos üzemeltetés, egyben a rendszer folyamatos 
karbantartása valósulhat meg a közbeszerzési eljárás kapcsán. A kiírás alapján a szerződéses 
időszak alatt a teljes jelenleg működő karnerarendszer kicserélésre kerül majd, valamint a 
bővítés lehetősége is érvényesül. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Pap Sándor: Beszámol arról, hogy a ciklus egyik legfontosabb közbeszerzési eljárását 
tudja az Önkormányzat elindítani az előterjesztés elfogadásávaL Fontosnak tartja 
megemlíteni, hogy az Erando Kft.-től az Önkormányzat megvásároita a hardvert. Így ez már 
saját tulajdonban van és nem bérleti szerződést kötünk, hanem egy üzemeltetési, karbantartási 
szerződést. Ennek részét képezi, hogy a győztes ajánlattevő minden évben a kamerák egy 
részét felújítja, korszerűsíti. Fontos, hogy a jelen közbeszerzési kiírás megadja a lehetőséget a 
bővülésre. A bővülés keretét 30%-ban határozták meg. Elmondja, hogy a kamerákat a 
rendőrség javaslata alapján az Önkormányzat megbízásából az Erando Kft. kihelyezte, de 
ezeket az elhelyezési pontokat az élet felülírta. Az új szerződés lehetővé teszi, hogy a 
kamerák 20%-a egy szűk sugarú körön belül áthelyezésre kerüljön. Elmondja, hogy a 
közbeszerzési eljárás tárgyalásos formában kerül kiírásra, eredményét pedig a Képviselő
testület fogja megállapítani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges a "Közterületi térfigyelő karnera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 
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karbantartása" tárgyú. közbeszerzési eljárás megindítása, a részvételi felhívás, valamint az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervezet 
jóváhagyása" tárgyú 515. 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 6 igen, egyhangú szavazattal az 515. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

243/2015. (X. 27.) GPB határozat 
a "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás meginditásáról, a részvételi felhívás, 
valamint az ajánlattételi felhivás és dokumentáció, valamint az annak részét képező 
szerződéstervezet jóváhagyásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer 
korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívását az l. rnelléklet, ajánlattételi felhívását 
és dokumentációját, valarnint az annak részét képező szerződéstervezetet a 2. rnelléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Közterületi térfigyelőkarnera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását j óváhagyj a. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

(A részvételi felhivást tartalmazó l. melléklet, valamint az ajánlattételi fe/hivást, annak 
dokumentációját és szerződéstervezetét tartalmazó 2. melléklet mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
"Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a 

dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy egy ilyen tárgyú ajánlattételi felhívást 
már elfogadott a Bizottság. Az akkor elhangzott az ellátandó feladatok részletesebb 
meghatározásával kapcsolatos javaslatokat megvizsgálva arra jutottak, hogy azok részben 
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megalapozottak, ezért ezek pontosításra kerültek az ajánlattételi felhívásban. Az új 
ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadásához szükséges, hogy a 
Bizottság visszavonja a 206/2015. (IX. 22.) számú határozatát. 

Somlyódy Csaba: Köszöni szépen, hogy a javaslatait figyelembe vették az új előterjesztés 
megírásakor. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a 
dokumentáció elfogadása" tárgyú 516. számú előterjesztés tekintetében. 

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

Elnök: Megállapí~ja, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 516. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

244/2015. (X. 27.) GPB határozat 
a Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a 
dokumentáció elfogadásáról 
(4 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint szerződéstervezetét és 
dokumentációját az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 122/ A. § (l) bekezdése szerinti hirdetmény 
nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
3. A Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing 
szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, 
a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadásáról szóló 206/2015. (IX. 22.) GPB 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(Az ajánlattételi felhívást, a szerződéstervezetet, valamint a dokumentációt tartalmazó l. 
melléklet mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

4 



Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 10.35 órakor 
bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
"~ - ·--...... ........... , vr .---:~ 

r Szabó Krisztián 
jegyző · :, 

Km.f. 

Agócs Zsolt 
bizottsági tag 
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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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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti i v 

2015. október 27. 10.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülésérő l. 

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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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a 
dokumentáció elfogadásáról 

amely a 2015. október 27-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkivüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt •, / 

;\ 
2.1 Gerstenbrein György _'& 
3.1 Marksteinné Molnár Julianna 

·-· 

·--~ --· ··----·----
4./ Mácsik András i -"'-
5./ P luzsik Gábor l 

-
6.1 Somlyódy Csaba x 
7./ Tamás László 

-· 
-x·······-········-·-······· 8./ T ábi Attila 

9./ Tubák István ·-
10./ Varga István )( 

-----
' 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 

bizottsági elnök 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Közterületi térfigyelő karnera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú. közbeszerzési eljárás meginditásáról, a részvételi felhívás, 

valamint az ajánlattételi felhivás és dokumentáció, valamint az annak részét képező 
szerződéstervezet jóváhagyásáról 

amely a 2015. október 27-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkivüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

x l l 
·····--·····-·--·········· 

1./ Agócs Zsolt l 
! 
! l 

2.1 Gerstenbrein György l x ! 

3.1 Marksteinné Molnár Julianna x -· 
4./ Mácsik András -------~-----------

~ ., ""~""" .. " .. <eo•··~--------

··-· ·- ··-·· ---- . .................... -·-···--·· 

5./ P luzsik Gábor 
i-- ····-··---··------r-----------··----1----------

6.1 Somlyódy Csaba x 
7./ Tamás László -

--- ~M~ -~----- ---- ----~·-·-·-

- --
8 .l T ábi Attila )( ____ 

---· -- ·····--··-··------

9./ Tubák István 

l O./ Varga István x 
A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 

_lí /. -~ ~
1 

l ~. , ?/C. ."~ c:r~ . ..·' ,·"~~ -~7 ,,." 
••.• ,./... . --•p _ ..... M ....... ~··· 

Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági elnök 


