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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT . 

KÉ~VIS~LÓ~TE~.TÜLETÉNEK , ZOll Jú o 9 
GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAGA ~· 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. június 8-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L 
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: 8.30 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Somlyódy Csaba a Bizottság képviselő tagja 
Tubák István, a Bizottság képviselő tagja 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly aljegyző 

Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Távolmaradás oka: 
beteg 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Dr. Szüts Korinna a Jegyzői Főosztály vezetője 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Dr. Magyar Adrienn 
Dr. Ács Viktória 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
jegyzői titkárságvezető 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság elnöke. 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Bejelenti, hogy a szavazatszámláló gép hibája miatt a nyílt szavazás kézfelemeléssei történik. 
az SZMSZ 63.§ (l) bekezdése alapján. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. BUDAPEST FŐVÁROS X. Kft~RÜL~T 

KŐRÁ~YAIÖNKORMÁNYZAT 
Polgá rnesteri Hí"atala 



A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [156/2017. (VI. 8.)]: 

l. "A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső födém és 
üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó szakipari 
munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
"A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső födém és 

üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó 
szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 

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

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szüts Korinna: Dr. Szabó Krisztián jegyző úr nevében elmondja, hogy a Polgármesteri 
Hivatal átalakításának ez lesz a harmadik üteme, amelynek forrása a költségvetésben 
biztosított. E beruházással egy olyan korszerű ügyfélváró kerül kialakításra, amely megfelelve 
a mai kor információbiztonsági előírásainak az ügyfelek mozgásának irányítását is biztosítja. 
Kialakításra kerül továbbá egy lift a fogyatékosság-barát munkahely jegyében, illetve egy 
akadálymentes WC a földszinten. A hatékony beléptetés eredményeként az egész épületben 
követhetővé válik a mozgás, ezzel a biztonsági előírásokat maximálisan teljesíteni tudjuk, ha 
a tisztelt Bizottság hozzájárul a közbeszerzési eljárás megindításához. Másodlagosan, de nem 
utolsó sorban a munkavégzés feltételeit is jelentősen javítani fogja az itt lévő köztisztviselők 
és egyéb dolgozók vonatkozásában. A harmadik eleme a beruházásnak egy közösségi tér 
kialakítása az étkező beázó tetőjének eltávolításával és egy új födém elhelyezéséveL Az így 
kialakításra kerülő tér egyéb rendezvények szervezésére és vendégek fogadására is megfelelő 
helyet biztosít majd. 

Elnök: Amennyiben nincs további hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIL törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges "A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső 
födém és üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó 
szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadása" tárgyú 327. számú előterjesztés tekintetében. 
Felkéri Hegedűs Károly aljegyző urat a névszerinti szavazás lebonyolítására. 

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 7 igen, egyhangú szavazattal a 327. szamu 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
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157/2017. (VI. 8.) GPB határozat 
"A Kőbányai Polgármesteri Hivat~l átalakítása (b~lső udvarban közbenső födém és 
üvegtető építése, előtér és recepció kia lakítás:J, feh·r.né kiépítése) a kapcsolódó szakipari 
munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása 
(belső udvarban közbenső födém és üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó 
kiépítése) a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság "A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső 
födém és üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó 
szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési elj árás közbeszerzési dokumentumait a 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság "A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső 
födém és üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó 
szakipari munkákkal" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §(l) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetőj e 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapí~ja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor 
bezárja. 

Agócs Zsolt 
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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BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. június 8. 8.30 órakor megtartott rendkívüli 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) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

~--~-----r!~------~--- -- ------- --- ---------------

-------~:::: :::::::?::::~:: ::::: :: :: : :::::: :::::: : 
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Mee:hívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 

-- -- - --~--~--- - ------------------------
J)YL: __ \1_/H_V-tt~------P.!:~~w!! ______ _ ----- - - ------------~-------------------------------

------------ --------------------------------------------------6 ·------
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső rödém és 
üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó 

szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2017. június 08-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt y 
2.1 Gerstenbrein György K 
3./ Marksteinné Molnár Julianna ?( 
4.1 Mácsik András x: 
5./ P luzsik Gábor /( 

6.1 Somlyódy Csaba -
7./ Tamás László -
8./ Tábi Attila x 
9./ Tubák István ---
10./ Varga István y. 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) 
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64. §(2) bekezdése alapján van szükség. 

~~······· .......... . 
Marksteinné Molnár Julianna 

bizottsági elnök 

· ·······n~:· s~~~;;;fu: · · · · · · · · 
jegyző (""' , 


