
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
J, 

l.016 NOV 2 3, 
JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. november 15-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapes X., Szent László tér 22. I. em. 
115.) megtartott ülésén. j . . • i ;T 

~ , Y',AT 

Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra lktJ.ó~;_J n. ~~ ~~~-~~./421.~0.. : ... 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, eJ'· 2016 NOV 2 3. 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Tubák István, Varga István, a Bizo sá~ képviselő tagja', ~ 
Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagjai. Elo L m: -

1 
. . db Elöadó: 

111/ tí 5i >l 5/ 11~klet 
Távolmaradását ellire jelezte: Távol'.Jl!d~tJ(O' _ lx . <t'm{'{f-! . 
Somlyódy Csaba, a Bizottság képviselő tagja külfóldön való tartózkodás 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja munkahelyi elfoglaltság 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Nagy Jolán 
Szász József 
Rappi Gabriella 
Dr. Korpai Anita 
Pándiné Csemák Margit 
Deézsi Tibor 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória Éva 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Dr. Egervári Éva 
Dr. Aziz-Malak N óra 
Farkasné Rédl Rita 
Váradi Eszter 
Habináné Musicz Erika 

Ventzi József 
Belkó Judit 
Dr. Magyar Adrienn 
Füzes Péter 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály képviseletében 
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 

jegyzői titkárságvezető 

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 Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
közbeszerzési tanácsadó 
kerületi lakos (2. számú felszólalási jegy) 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 



Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban négyes sorszámmal jelölt a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról" szóló előterjesztés nem 
került benyújtásra. Mivel erről az előterjesztésről a Képviselő-testület hoz döntést, nem tartja 
indokoltnak rendkívüli ülés összehívását. 

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 [257/2016. (XI. 15.)]: 

l. A "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció elfogadása (578. számú előterjesztés) 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás 
és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (554. számú előterjesztés) 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (562. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint 
a rendeletben megállapított díjtételek felülvizsgálata (581. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (582. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel a TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi 
pályázata "A" jelű - Közterületek komple;z megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány 
komplex megújítása" projekt projektmenedzsment-feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződés módosítása (573. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen udvarrész és gépkocsi-beálló időszakos 
bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása (563. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírás (575. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-XII. havi várható 
likviditási helyzetéről (574. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő
testületi határozatairól (549. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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ll. A Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajtása (580. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (555. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése (556. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront 
Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő 
térítésmentes használatba adása (564. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Kada utca 120. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (576. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó kérelem (565. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Márga utca 16. fszt. 14. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (557. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Fokos utca l. alagsor 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (566. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Gyakorló utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (567. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (558. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2016. Ill. 
negyedéves alakulásáról (577. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. Tájékoztató az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény épületében található 
helyiségek közfeladat ellátásával összefiiggő tevékenység céljából történő kedvezményes 
használatba adásról (561. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

23. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány közterület-használati 
ügyben benyújtott méltányossági kérelme (544. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti 
méltányossági kérelme (552. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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25. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 
található pavilon fennmaradása iránti kérelme (551. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. Takács Ildikó kérelme alapján adventi termelői piac közterület-használati díjának a 
megállapítása (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 

az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szabó Krisztián: Ismerteti az 57811. írásbeli módosító javaslatot: 

A határozat l. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás 7. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

"7. A keretszerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 730 naptári nap. A teljesítés 
határideje a megrendeléstől számított 365 naptári nap." 

Indokolás: A felhívás 7. pontját szükséges kiegészíteni a teljesítési határidővel, tekintettel arra, 
hogy a szerződés időtartama és a teljesítési határidő elválik egymástól és a felhívásban szereplő 
határidőnek meg kell egyeznie a szerződéstervezetben szerepiőveL 

(578/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 57811. módosító javaslat elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadja az 578/1. módosító 
javaslatot [258/2016. (XI. 15.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, döntéshozatal következik. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján névszerinti 
szavazás szükséges a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció elfogadása" tárgyú 578. 
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 578. számú előterjesztést az 
578/1. módosító javaslat figyelembevételével elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti 
szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

259/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, 
az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
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2. A Bizottság a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Bizottság a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésébe 
15 748 030 Ft + Áfa fedezetet a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú 
közbeszerzés szerződésének fedezetéül tervezzen be. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

l. melléklet a 259/2016. (XI 15.) GPB határozathoz 

A "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" 

tárgyú, Kb t. IH. rész, 115. § ( 1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés eljárás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: v.-ww.kobanya.hu 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn, lajstromszám: 00377 

A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: 

dr. Magyar Adrienn 
email: magyar.adrienn2@upcmail.hu 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLill. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) III. rész, 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

3. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

Ajánlatkérő az eljárás típusára tekintettel a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi 
felhívással egyidejűleg küldi meg a gazdasági szereplők részére. 

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki leírása 

Szolgáltatás megrendelés nettó 15 748 030 keretösszeg erejéig. 
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Digitális közterületi műszaki térkép készítése a műszaki leírásban foglaltak szerint. 

A digitális közterületi műszaki térképet EOV vetületben, ESRI Shape formátumban kell elkészíteni 
úgy, hogy az Ajánlatkérő térinformatikai rendszerébe közvetlenül beilleszthető legyen. 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 71351810-4 
Kiegészítő tárgyak: 71222100-1 

71354100-5 
71356400-2 

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási keretszerződés 

6. Részajánlat, többváltozat-ú (alternatív) ajánlat 

A jelen közbeszerzési e~járásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
beadás ára. 

Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt a szolgáltatás összetettségemiatt nem biztosítja. 

7. A keretszerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 730 naptári nap. A teljesítés 
határideje a megrendeléstől számított naptári nap. 

8. A tel,jesítés helye: Budapest Főváros X. kertilet Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Budapest, 
Szent László tér 29. II. emelet 206. szoba 
NUTS-kód: HUlOl 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének 
kiflzetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (l)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. §(5) bekezdéseszerint 
kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással, a 
szerződéstervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével. 

A kifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §
ban foglaltak. 

A nyertes ajánlattevő megrendelésenként egy számla beny-újtására jogosult a szerződésszerű 

teljesítést követően a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben. Az elszámolás az ajánlattevő 
ajánlatában megadott egységár és az ajánlatkérő által megrendelt mennyiség (hektár) szorzata 
alapján történik. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 

A teUesítést igazoló okirat a számla kötelező melléktetét képezi. 
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a késedelem 
időtartan1ához igazodó késedelmi kamatot íizet. 
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l O. Kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 
62.§ 0) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Megkövet~lt igazplási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) 
alpon~jában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és akizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 32112015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt 
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt infonnációk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpon~ja: .,a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) 
a/pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet 
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabá~vozott tőzsdén. akkor a pénzmosás és a terrorizmus .finanszírozása 
megelőzéséről és megakadá~vozásáról szóló 2007. évi CXXXVL törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szüh:éges benyújtani: ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) va;;y rc)-rd) a/pontja szerinti tényleges tu1ajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szüh:éges csatolni; " 

A 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 10. §g) pont gb) alpont: "Nem lviagyarországon letelepedett 
ajánlattevő esetén: a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) a/pontja tekintetében az ajánlattevő. illetve 
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, ho,<zy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek: ha az ajánlattevőt, illetve 
részvételre jelentkezőt nemjegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. §r) 
pont ra)-rb) vagy re )-rd) afpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szüh:éges benyújtani; ha a gazdasági 
szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni'' 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Konn. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a 
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz 
igénybe a Kbt 62. § (l) g)-k) és m) pon~ja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó al vállalkozót A 
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését. 
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A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek 
kelllenniüle 

A kizáró okok igazolására egyebekben a 32112015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 

ll. Alkalmassági követelmények 

Pénzügvi-gazdasági alkalmassági követelmény: 
Pl. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három üzleti évben rendelkezik 
összesen legalább nettó l O millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti (digitális közterületi műszaki 
térkép készítés vagy változásvezetés) árbevétellel. 

IgazoJási mód: 

Az alkalmassági követelmény igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §(l) bekezdés c) 
pontja alapján az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, közbeszerzés 
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek 
az adatok rendelkezésre állnak. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §(3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az (l) bekezdés 
c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi fmmában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kémi az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazoJási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra bizonyítja, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy 
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is 
köteles az ajánlatkérő elfogadni az (l) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménv: 

Ml. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben rendelkezik 
ősszesen legalább nettó 10 millió Ft értékű, digitális közterületi műszaki térkép készítésére 
vagy változásvezetésére vonatkozó referenciával. 

M2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább l fő, a foldmérési és térképészeti 
tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti 
bármely felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberreL 
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lgazolási mód: 
Ml. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §(3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a 
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szalanai alkalmassága igazolható az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetésével a rendelet 23. §-a szerint, azaz az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fel által adott igazolássaL 

A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szaigáitatás tárgya és az ellenszolgáltatás 
összege, a saját teljesítés %-os aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §(5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia-igazolás vagy nyilatkozat- a teljesítés 
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban 
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés 
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy 
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is 
elfogadja az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett. 

M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) pontja alapján igazolható azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Kérjük csatolni ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, 
annak megjelölésével, hogy milyen jogviszony keretében kívánja az ajánlattevő foglalkoztatni a 
szakembert, valamint a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okiratok másolatát és a 
szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát! Amennyiben a szakember a 
nyilatkozattételkor még nem az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
alkalmazottja, de az ajánlattevő nyertessége esetén munkaviszonyban kerül foglalkoztatásra, úgy 
kérjük, szíveskedjenek az előszerződést csatolni! 

Az előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. 
§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
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okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

A Kbt. 65.§ (ll) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. 

Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolnimiiszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 67.§ (1) 
bekezdése alapján elegendő, ha nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő által előirt 
pénzügyi-gazdasági, valamint miiszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. 
Alkalmasságát a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró 
döntés meghozatala előtt köteles igazolni fentiek szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő 
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak 
az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az 
esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás-kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások 
benyújtására. 

12. Szerződést megerősítő biztosítékok 

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési meghiúsulási kötbér. 

Késedelemnek tekintendő, ha a nyertes ajánlattevő a megrendeléstől számított 365 naptári napon 
belül nem adja át a digitális közterületi műszaki térképet az ajánlatkérőnek a műszaki leírásban 
meghatározott formátumban és tartalommal. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a 
késedelmes teljesítéssei érintett minden naptári napra 150 OOO Ft. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért 
maximum 20 napig érvényesíti, azt követően a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. 

A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a 
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett 
megrendelés nettó vállalkozói díjának 25%-a. 

Hibás teljesítés esetén ajánlatkérő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbért érvényesíti. Hibás 
teljesítésnek minősül a nem szerződésszerű teljesítés. 

13. Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha a 
ben:yújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles 
mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy 
a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

14. Hiánypótlás: 

A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 
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Az ajánlatok értékelési szempontja: Legjobb á:r-érték a:rány az alábbi értékelési 
részszempontok szerint 

értékelési szempont súlyszám 
1. nettó vállalkozói dij 1 hektárra 50 

vetítve (HUF/ha) 
2. szakemberek képzettsége 20 

(minősítések darabszáma) 

A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell minden költséget. 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó határa l pont, felső határa 1 O pont. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az l. részszempont esetén a fordított arányosítás módszere szerint 
értékeli a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 6 L 
számában; 2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapján. A pontszám 
számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem l vizsgált ajánlati 
elem x (a maximális adható pontszám - a minimális adható pontszám) + L Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig 
arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimálispontszámot adja. 

A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. 
június l. napjánjelent meg) III. fejezet B) pont alapján az alábbiak szerint: 

A minősítésekre Gogosultságokra) vonatkozó előnv az alábbi szak'ierületi minősítésekből minél 
több megléte: 

- GD-T geodéziai tervező minősítés 
- GD-Sz geodéziai szakértő minősítés 
- Ingatlanrendező foldmérői minősítés 

Amennyiben az ajánlattevő által a teljesítésbe bevom1i kívánt szakemberek a íenti minősítések 
közül egyikkel sem rendelkeznek, úgy az ajánlattevő l pontot kap. A fentiek közül l minősítés 
megléte esetén 3 pontot kap az ajánlattevő. 2 minősftés megléte esetén 6 pontot, 3 minősítés 
megléte esetén l O pontot. 

Az egyes minősítésekre vonatkozó jogszabályi követelmények: 

Ingatlanrendezői íoldmérői minősítés 

Szakirányú felsőfokú végzettség, foldmérő igazolvány, legalább öt éves (földhivatalban 3 év) 
foldmérői gyakorlat, referencia munkák igazolása, sikeres szakmai minősítő vizsga, erkölcsi 
bizonyítvány. 

GD-T Geodéziai tervező minősítés 

Kamarai tagság, foldmérő igazolvány, szakirányú felsőfokú szakképzettség, 5 év szakmai gyakorlat, 
l O db referencia munka, sikeres szakmai minősítő vizsga, erkölcsi bizonyítvány. 
GD-Sz Geodéziai szakértő minősítés 
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Kamarai tagság, földmérő igazolvány, szakirányú felsőfokú szakképzettség, 10 év szakmai 
gyakorlat, 5 év tervezői gyakorlat, 5 db referencia munka, erkölcsi bizonyítvány. 

A minősítések meglétét ajánlattevő tetszőleges számú, a teljesítésben ténylegesen résztvevő 
szakemberrel jogosult igazolni. Tekintettel arra, hogv nem alkalmassági feltétel, hanem értékelési 
szempont a szakemberek minősítése, a minősités meglétét igazoló kamarai határozatot. vagy 
amennyib~n a szakember szerepel a kamarai nyilvántartásban, akkor az elérési útvonftlat már az 
ajánlatban csatolni kell! 

Ajánlatkérő a pontszámokat - tört érték esetén - két tizedesjegyre kerekíti. A fenti módszerrel 
értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a 
felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat 
az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

16. Az ajánlattételi határidő: 2016. november 24. 9.00 óra 

Az a.ián.lat benyújtásának címe: 
Személyes benyújtás esetén: /\jánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az L em. 131. 
szobában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 8.30 órától- 9.00 óráig 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1. em. 131. eimére kérjük az 
ajánlatok megküldését is a 20.10. pontban meghatározott felirattal ellátva. 

17. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2016. november 24. 9.00 óra 

Helye: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén az I. emelet 100. szám ú tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt 68.§ (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

18. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

19. Az eredményhirdetés tervezett időpont.ia 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőkeL 

20. Kiegészítő információk 

l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, 
azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása meUett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük tán10gatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
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4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az é\jánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
teltünteti a 68. §(4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, székhelye, valamint 
azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek). 

5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 
nap. 

6) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

7) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 
ajánlatot. Az ~jánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, 
nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 

8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

9) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös 
aj áulattevők vonatkozásában. 

1 O) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 

• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell ími, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen; 

• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

• az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes 
terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scarmer) segítségével - elektronikus 
adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a papíralapú példánnyal 
mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható .pdf formátumú 
fájl( ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arról, hogy az ajánlat papi:r 
alapú és elektronikus példánya egymással mindenben megegyezik. 

Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. 

• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ~jánlat beadása előtt - rnódosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni; 
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• a zárt csomagon: Ajánlat: ,,Digitális közterületi miiszaki térkép készltése" valamint: 
"Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidll lejártakor bontható fel!" 
megjelölést ken feltüntetni 

ll)Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldernények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

12) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
ajánlattevőt terheli. 

13)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szerepi ő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre 
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 
mintáját is. 

14) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a és 114. § (6) bekezdése az irányadó. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejá:tiát megelőző második naptári napot (tájékoztatás megküldésére ), feltéve, 
hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik naptári napig 
megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 

15) Fordítás: az ajánlatban valan1ennyi igazolást és dokmnentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven beny~jtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

16) Irányadó idő: a teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valarnennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET) 

17) Árfolyamok: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok 
tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszá:tnításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az 
alkalmazott árfolyan1ot. 

18) Azokban az esetekben, amelyekben aminősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, 
hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 
származójegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 32112015. (X. 30.) 
Korm. rendeletben foglalt igazolási módok helyett. 
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19)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

20) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 33. §-ában és 114. § (ll) bekezdésében foglalt lehetőségéveL 

2l)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a részét 
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 

22)Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket 
(személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy 
előszerződéses kötelezettségvállalást 

23)Ajánlatkérö az M2. műszaki alkalmassági feltételt aminősített ajánlattevők jegyzékéhez 
képest szigon1bban határozta meg. 

24) Irányadó jogszabályok: 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú füldmérési és térképészeti 
tevékenység részletes szabályairól 

327/2015. (XL 10.) Konn. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel 
összeruggő szakmagyakorlás részletes szabályairól 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

15/2013. (III. ll.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelósségi körébe tartozó 
állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat
tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az 
állami átvétel rendjéről. 

21. Az eljárást megindító felhívás megkiildésének 2016. november 15. 

(A határozat 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 

megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás döntéshozatal következik. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás 
szükséges a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása" tárgyú 554. számú előterjesztés 
tekintetében. 
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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 554. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

260/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek 
című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítását j óváhagyj a. 
4. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésben biztosítson 17 900 OOO Ft + 
Áfa fedezetet a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzés szerződésének fedezetéül. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Polgármesteri Kabinet 

(A határozat l. és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 562. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról" szóló 562. számú előterjesztést támogatja [26112016. (XI. 15.)]. 
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4. napirendi pont: 
A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása, 

valamint a rendeletben megállapított díjtételek felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 581. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Közterület-használatról szóló 
12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a rendeletben megállapított 
díjtételek felülvizsgálatáról" szóló 581. számú előterjesztést támogatja [262/2016. (XI. 15.)]. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 582. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 582. számú előterjesztést 
támogatja [263/2016. (XI. 15.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi 

pályázata "A" jelű- Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi 
sétány komplex megújítása" projekt projektmenedzsment-feladatok ellátására kötött 

megbízási szerződés módosítása 
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 az 573. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
vel a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű- Közterületek 
komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" projekt 
projektmenedzsment-feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosításáról" szóló 573. 
számú előterjesztést támogatja [264/2016. (XI. 15.)]. 
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7. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen udvarrész és gépkocsi-beálló időszakos 

bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása 
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 az 563. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 41446 
hrsz.-ú, S l területen udvarrész és gépkocsi-beálló időszakos bérbeadása, illetve a pincében 
rendezvények helyszínének biztosításáról" szóló 563. számú előterjesztést támogatja [265/2016. 
(XI. 15.)]. 

8. napirendi pont: 
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatásra vonatkozó pályázati kiírás 
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 az 575. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lakóközösségek részére 
elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati 
kiírásról" szóló 575. számú előterjesztést támogatja [266/2016. (XI. 15.)]. 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-XII. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 
I-XII havi várható likviditási helyzetéről" szóló 574. számú előterjesztést megtárgyalta. 

10. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő

testületi határozatairól 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést 
igénylő képviselő-testületi határozatairól" szóló 549. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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ll. napirendi pont: 
A Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajtása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2010 október óta próbálnak pontot tenni ennek az 
ügynek a végére, ezért az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 580. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Gergely utca Ingatlanfejlesztő 
Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajtásáról" szóló 580. számú előterjesztést támogatja 
[267/2016. (XI. 15.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
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 az 555. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló 555. 
számú előterjesztést támogatja [268/2016. (XI. 15.)]. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése 
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 az 556. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről" szóló 556. számú 
előterjesztést támogatja [269/2016. (XI. 15.)]. 
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14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. szám ú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront 

Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő 
térítésmentes használatba adása 

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 az 564. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Bánya 
utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségnek a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba adásáról" szóló 
564. számú előterjesztést támogatja [270/2016. (XI. 15.)]. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kada utca 120. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Megadja a szót a felszólalási jegyet kitöltő Füzes Péternek. Tájékoztatja, hogy az SZMSZ 
17. § (3) bekezdése szerint három perc áll rendelkezésére. (A 2/2016. felszólalási jegy a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Füzes Péter: Ha van kérdés, akkor szívesen válaszol rá, de nem szeretné kiegészíteni a kérelmet. 

Elnök: Úgy látja nincs kérdés. Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 576. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

27112016. (XI. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca 120. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Kada utca 120. szám alatti, 
41203/42/B/4 helyrajzi számú 60m2 alapterületű helyiséget FüzesnéVirág Tünde egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1104 Budapest, Száraz utca 6., nyilvántartási száma: 50935196, adószáma: 67909401-
1-42) részére fejlesztő stúdió céljára 2016. december l. napjától 2021. november 30. napjáig tartó 
határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l O 969 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiségfelújítás költségeit - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 823 495 Ft összeg erejéig 
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj legfeljebb 50%-a 
lehet. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20 



16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadására vonatkozó kérelem 
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 az 565. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

272/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó kérelemről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Prainer Péter Ferenc egyéni vállalkozó (székhelye: 1108 
Budapest, Gőzmozdony utca 4. fszt. 2., nyilvántartási száma: 50905890, adószáma: 67888515-1-
42) kérelmét-a Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatt lévő, 22m2 alapterületű helyiség 
(helyrajzi szám: 39016/9/A/57) bérbevételére- elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Márga utca 16. fszt. 14. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
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 az 557. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

273/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Márga utca 16. fszt. 14. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Márga utca 16. fszt. 14. szám alatt 
lévő, 7 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41896/A/13) László Péter (okmányazonosító 
száma: 278338 AR) részére tárolás céljára, 2016. december l. napjától 2017. május 31. napjáig 
terjedő határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti diját bruttó 4 726 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Mácsik András elhagyta az ülésterme t. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképtelen, ezért 5 perc szünetet rendel el. 

-Szünet-

Mácsik András megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Fokos utca l. alagsor 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
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 az 566. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

274/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca l. alagsor 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Fokos utca l. alagsor 3. szám alatt 
lévő, 36 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38431112/A/3) Batyi Hajnalka 
(okmányazonosító száma: 350396 MA) részére raktározás céljára, 2016. december l-jétől 
határozatlan időre 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját bruttó 8 667 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyakorló utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
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 az 567. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

275/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 6. szám alatti, 7 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39210/51/A/45) Ifj. Bakkel Péter ( okmányazonosító száma: 
724033 CA) részére hobbi szintű elektronikával kapcsolatos tevékenység céljára, 2016. december 
l-jétől határozatlan időre 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti diját 5 350 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
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 az 558. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

276/2016. (XI. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 2. 
számú, 16 m2 alapterületű raktárhelyiséget (helyrajzi szám: 42309/27) Varga Zsuzsanna egyéni 
vállalkozó (székhelye: 1106 Budapest, Bojtocska utca 24., nyilvántartási száma: 18183951, 
adószáma: 60090492-1-42) részére raktározás céljára 2016. december l. napjától határozatlan időre, 
3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 

2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 12 OOO Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. napirendi pont: 
Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2016. III. 

negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
jogviszonyának 2016. III negyedéves alakulásáról" szóló 577. számú előterjesztést megtárgyalta. 

22. napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény épületében található 

helyiségek közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából történő kedvezményes 
használatba adásról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az " Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
épületében található helyiségek közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából történő 
kedvezményes használatba adásról" szóló 561. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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---------- ---------

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 24-27. számú napirendi pontokat. 

23. napirendi pont: 
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány közterület-használati 

ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az "Értelmi 
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány közterület-használati ügyben 
benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a "Szerencsetörpe 
Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti méltányossági kérelméről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

25. napirendi pont: 
Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 

található pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján "Moldovainé 
Kavasinsz/ey Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X kerület, Liget téren található pavilon 
fennmaradása iránti kérelméről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

26. napirendi pont: 
Takács Ildikó kérelme alapján adventi termelői piac közterület-használati díjának a 

megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján "Takács Ildikó 
kérelme alapján adventi termelői piac közterület-használati díjának a megállapításáról" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24 



Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét 
megtárgyalta. Bejelenti, hogy 2016. november 24-én (csütörtökön) rendkívüli bizottsági ülést hív 
össze. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 14.40 órakor bezárja. 
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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 törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalásijegy (2. számú felszólalásijegy) 

26 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2016. november 15. 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

2016. november 15. 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 

l. ~ H ffo~fWL(i~ 1 Et4J ~~~-\1\-\V~<.St\b O ~ 
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19. 

20. 
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22. 

23. 

24. 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2016. november 15-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Gerstenbrein György x 
3./ Marksteinné Molnár Julianna x· 
4 .l Mácsik András x 
5.1 Pluzsik Gábor 

6.1 Somlyódy Csaba 

7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila 

9 .l Tubák István x 
l O .l 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 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64. §(2) bekezdése alapján van szükség. 

....... 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 

elfogadásáról 

amely a 2016. november 15-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt )( 
2.1 Gerstenbrein György x 
3./ Marksteinné Molnár Julianna x 
4./ Mácsik András x 
5./ P luzsik Gábor 

6.1 Somlyódy Csaba 

7./ 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. 



2. l 2016. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 

+-==- yrr _ 
, Ct_, 2-t:t-7 (i_._~ . 

Nev: ........................................................................................................................... . 

L k , 11 (!) ~ . 13 ' >2.Ct\"r:v'L ~ . 0 a eim: ..................................................................................................................... . 

···································································································································· 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: Í 

...... l:<3~~t .... '1.:: ..... 1.?-!?.: ... :::.: ..... ~~· ..... ~~···························· 
···································································································································· 

~~ .. ~; ::. -: ........... .\~ ............. . 
olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három percesfelszólalást engedélyez. 


