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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTS~G~A ) j frx 
K 6560 'AG (!biG J x 

' l ' 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. november 24-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 időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Tubák István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság elnöke 
Somlyódy Csaba, a Bizottság képviselő tagja 
Varga István, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly aljegyző 

Dr. Éder Gábor a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 

Meghívottak: 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Farkasné Rédl Rita 
Váradi Eszter 
Dr. Magyar Adrienn 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály részéről 
közbeszerzési tanácsadó 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt, a Bizottság képviselő tagja az SzMSz 76. § (4) bekezdése 
alapján. (Az írásos megbízás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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 észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 



A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [282/2016. (XI. 24.)]: 

l. Az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET- 2017. 12. 
31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzése eljárás eredményének megállapítása (589. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. Az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása (590. számú előterjesztés) 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 

24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzése eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges az 
"Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 24:00 CET 
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzése eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 589. számú előterjesztés 
tekintetében .. 

Hegedűs Károly: 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 589. szamu 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének me/lék/e tét képezi.) 

283/2016. (XI. 24.) GPB határozat 
az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzése eljárás eredményének megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia 
értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 
2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátásalapú 
villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az 
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a) MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.), 
b) ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), valamint 
c) E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) 

ajánlattevők ajánlata érvényes, mivel ajánlatuk megfelel a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok, a kiegészítő tájékoztatás, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak, ajánlattevők alkalmasak a szerződés 
teljesítésére, és nem állnak kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET - 2017. 
12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás eredményes. 
3. A Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET - 2017. 
12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.), 
mivel az ajánlattevő adta nettó 12,89 Ftlk:Wh vételárával az értékelési szempontra tekintettel a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
4. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön teljes ellátás alapú villamos 
energia kereskedelmi szerződést az MVM Partner Zrt.-vel. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

2. napirendi pont: 
Az "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 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, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges az 
"Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elfogadása" tárgyú 590. számú előterjesztés tekintetében. 

Hegedűs Károly: 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 590. szamu 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
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284/2016. (XI. 24.) GPB határozat 
az "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, 
valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Bizottság az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész szerinti nemzeti 
eljárásrendben lefolytatásra kerülő, a 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 
Határidő: 

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

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

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 9.10 órakor 
bezárja. 
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levezető elnök 

Törvényességi szempontb91 ellt~njegyzem: 
'~ ~'; .-~ ( ' / ' 

............................. ~..,,.~ ..... . 
Szabó Kristtián 
jegyző ' ·:~ .. 

K.m.f. 

' l . . l 

C·~...-C l. l ................................ ~'\. ~.~.~·······-··- .. 

Gersrenbrein György \ 
bizottsági tag 
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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 

D felszólalási jegy 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

Az "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2016. november 24-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x. 
2.1 Gerstenbrein György )( 

3 .l Marksteinné Molnár Julianna ·-

4.1 Mácsik András x 
5 .l P luzsik Gábor /( 

6.1 Somlyódy Csaba 

7.1 Tamás László 

8./ Tábi Attila (\ 

9 .l Tubák István x 
10./ Varga István 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL 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 . 

. (. " .. G i í~ l . .· \ ···. 1 l 
t t-le d ,... c (; o((~ r-e· LL, ....... -~ ...... (....................... .. . 

Marksteinné Molnár Julianna 

jegyző (t. bi·~. . sági elnök r; ""· ' 
~ ·~ ·: Gl/\ .. 
r _t\ \ -' c ,. !J t-) ( v ~~\ v c J ,=J .j .u L./ 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

Az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET-

2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia 
kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzése eljárás eredményének 

megállapításáról 

amely a 2016. november 24-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt ,X 
2.1 Gerstenbrein György ''K 

3.1 Marksteinné Molnár Julianna 

4.1 Mácsik András J( 

5./ P luzsik Gábor y 

6.1 Somlyódy Csaba 

7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila ~ 

9./ Tubák István 
~ 

l O./ 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 31120 ll. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64.§ (2) bekezdése alapján van szükség. 

1- l' ' l ( .. ( l '; 
h-'' Y et ( lCX(/\)!Jle k ) 1C 

··········~······r····················· " 
Marksteinné Molnár Julianna 

···················~················ 
Dr. Szabó Kiisztián 

/' bizott'sáíri elnök 
! \ ·; 

jegyző {-1 
l ;' . ......__ .1 1 l /l lll( Li .:c-~'-tv'-·7 

. ') t\·-~ J ~·j ·::iJ&tf-



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

Agócs Zsolt 
képviselő, bizottsági tag 
részére 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 76. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján felkérem Önt, mint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagját a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. november 24-én (csütörtökön) 9 órakor, az L em. 115. 
számú tanácsteremben kezdődő rendkívüli ülésének levezetésére, mivel akadályoztatásern 
miatt az elnöki teendőimet aznap nem tudom ellátni. 

Budapest, 2016. november 23. 



BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2016. november 24. 9.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinoé 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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