
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAGA 

JEGYZOKONYV 

Keszi.ilt a Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag 2014. december 9-en a Budapest Fovaros X. 
kerlilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 
29. I. em. 115.) megtartott rendkivlili lilesen. 

Az iiles kezdetenek idopontja: 17°0 ora 

A jelenleti iv szerint jelen vannak: 
Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok, 
Agocs Zsolt, Somlyody Csaba, Tubak Istvan, Varga Istvan, a Bizottsag kepviselo tagjai, 
Gerstenbrein Gyorgy, Pluzsik Gabor, Tamas Laszlo, a Bizottsag nem kepvisel6 tagjai. 

Tavolmaradasat ellire jelezte: 
Macsik Andras, a Bizottsag kepviselo tagja 
Tabi Attila, a Bizottsag nem kepviselo tagja 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Hegedus Karoly 
Dr. Boldog Krisztina 
Toth Balazs 

Meghivottak: 
Dr. Aziz-Malak Nora 

aljegyzo 

Tavolmaradas oka: 
munkahelyi elfoglaltsag 
munkahelyi elfoglaltsag 

a Jegyzoi Foosztaly Jogi Osztaly kepviseleteben 
kepviselo 

a Jegyzoi Foosztaly Jogi Osztaly kepviseleteben 

Az iilest vezeti: Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Gazdasagi es Penzi.igyi Bizottsag rendkivlili 
Uleset. Megallapitja, hogy a Bizottsag 7 fOvel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a 
jegyzokonyvet Kover Anna es Tasi Eva vezeti. Az lilesrol hangfelvetel keszlil. 

Keri, akinek a napirenddel kapcsolatban eszrevetele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nines, keri a Bizottsag tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadasarol. 

A Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja 
el napirendjet [42/2014. (XII. 9.)]: 

1. A ,Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

Varga Istvan megerkezett az ulesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 jove! hatarozatkepes. 



1. napirendi pont: 
A ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 

felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolai: 

Hegedus Karoly: Az ajanlatok beerkezeset kovetoen a Biral6bizottsag a versenytargyahis 
soran felhivta az ajanlatokban levo hibakra az ajanlattevok figyelmet, valamint kolcsonosen 
egyeztettek a szerzodeses felteteleket. A vegso ajanlatokat megsem a megbeszeltek alapjan 
adtak be a biztosit6tarsasagok, ezert hianyp6tlas kertilt kiirasra. Mind a ket biztosit6tarsasag 
vegso ajanlataban olyan hibak voltak, amelyek osszehasonlithatatlanna tettek a ket ajanlatot. 
A Bira16bizottsag ezert ugy dontott, hogy mind a ket ajanlatot javasolja ervenytelenne 
nyilvanitani, es ennek ttikreben a soron kovetkezo tilesre egy uj reszveteli kiirast 
eloterjeszteni. A biztositasi idoszak ev vegi megsziinese okan targyahist kezdemenyeztek a 
jelenleg ervenyben levo biztositas 2015. marcius 31-ig val6 meghosszabbitasa kapcsan. 

Toth. Balazs: Erdeklodik, hogy a felelossegbiztositas kiterjed-e arra, ha egy onkormanyzati 
intezmenyben tortenik lopas? 

Hegedus Karoly: Termeszetesen kiterjed. Az intezmenyekre, az Onkormanyzatra, valamint a 
keszpenzszallitasra, a keszpenztarolasra, a festmenyekre, a szobrokra, es a kepzomiiveszeti 
targyakra tekintettel van egy altalanos biztositasi resz. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, tajekoztatasul elmondja, hogy a 
kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi CVIII. tOrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 22. § (5) bekezdese 
alapjan nev szerinti szavazas sztikseges a ,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasar61" sz616 napirendi pont tekinteteben. 

Hegedus Karoly a jegyzo kepviseleteben: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdese alapjan 
betfuendben felolvassa a Bizottsag tagjainak nevsorat, akik ,igen", ,nem" vagy 
,tart6zkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal elfogadja a ,Budapest 
Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" 
targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasar61 sz616 581. szamu eloterjesztest 
az alabbi hatarozattal. (A nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 szavazasi nevsor a 
jegyzokonyv mellekletet kepezi.) 

43/2014. (XII. 9.) GPB h.atarozat . 
a ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penztigyi Bizottsag a ,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi 
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------------------------------------------------------------------------------------------

eljanisban megallapitja, hogy a Groupama Garancia Biztosit6 Zrt., valamint az Allianz 
Hungaria Zrt. ajanlata ervenytelen. 
2. A Bizottsag a ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei 
vagyon- es felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljarasban meg<illapitja, hogy a 
kozbeszerzesi eljanis eredmenytelen. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezet6je 

Elnok: Megkoszoni a jelenlevok munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott 
napirendjet megtargyalta. A Gazdasagi es Penzilgyi Bizottsag rendkivuli uleset 1710 6rakor 
bezarja. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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A jegyzokonyv mellekletei 

./ meghiv6, eloterjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ Ulesrol kesziilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok mellekletei 

D irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

o a nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 szavazasi nevsor 

D jegyzo tOrvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

./ titkos es nev szerinti szavazasr61 kesziilt jegyz6konyv 

o felsz6lalasi jegy 
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A nev szerinti szavazas eredmenyet rogzito jegyzokonyv 

a ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol 

amely a 2014. december 9-en megtartott 
Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag rendkiviili files jegyzokonyvenek mellekletet 

kepezi. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag tagjai: 

IGEN NEM TARTOZKODAS 

1./ Ag6cs Zsolt X 
2.1 Gerstenbrein Gyorgy X 
3./ Marksteinne Molnar Julianna "/.... 

4./ Macsik Andras 

5./ Pluzsik Gabor X. 

6.1 Somly6dy Csaba x· 
7./ Tamas Laszlo '/. 

8./ Tabi Attila 

9 .I Tubak Istvan 
K 

10./ Varga Istvan X 

A nev szerinti szavazasra a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny 22. § ( 5) bekezdese 
alapjan van sziikseg. 



BUDAPEsT Fov A.Ros x. KERULET K6BANYAI ONKoRMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAG 

J elenleti iv 

x i1 . 09 . ft- oo 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6rakor megtartott Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 
iileserol. 

Bizottsagi tagok: 

Marksteinne Molnar Julianna 

Ag6cs Zsolt 

Macsik Andras 

Somly6dy Csaba 

Tubak Istvan 

Varga Istvan 

Gerstenbrein Gyorgy 

Pluzsik Gabor 

Tamas Laszlo 

Tabi Attila 

Tanacskozasi joggal: (alairas) 
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