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KŐBÁNYA 

az élO vjros 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Ké pvise I ő-testü I ete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JE G Y Z Ő KÖ N Y V  

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. március 28-án 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: 8.45 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Tubák István, Somlyódy Csaba, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András 
Tábi Attila 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Szüts Korinna 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Magyar Adrienn 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Tasi Éva 

jegyző 
aljegyző 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

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

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

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

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [63/2018. (III. 28.)]: 

1. A „Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcső házainak felújítása" tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elfogadása (166. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 

Telefon: +361 4338 201 1 Fax: +36 1 4338 221 1 E-mail: hivatal@kobanya.hu I www.kobanya.hu 



1. napirendi pont: 
A „Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak felújítása" 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztésben részletesen szerepelnek a tervek, ütemezések. Jól látható, 
hogy hogyan illeszkedik a Hivatal megelőző, mintegy másfél évben a főépületben folytatott 
munkálataihoz ez a mostani beszerzés. Azt mondhatjuk, hogy a Hivatal belső felújítása ezzel az 
ütemmel nagyjából lezárul. Nem feltétlenül a teljes felújítás, mert például ebben a teremben is 
látható, hogy nem minden burkolat újult meg teljesen. Viszont ezzel a 3. ütemmel szándékaink 
szerint befejeződik egy olyan fajta teljes felújítás, ami a jól használható, minőségi, esztétikailag és 
funkcionálisan is jól kialakított és jól használható tereket, valamint terek átalakítását adja. Mind a 
munkahelyek - ez a jelenlegi ütemben már zajlik-, mind a közlekedőterek, ami ennek a következő 
ütemnek a lényege, megújulnak és azt szolgálják, hogy az ügyfélkiszolgálás is és a hivatali dolgozók 
munkája is egy minőségibb, jobban használható és nem utolsósorban szebb környezetben 
történjék. Ez a folyosó- és lépcsőházfelújítás illeszkedik fizikailag, a kialakítás jellegében, továbbá 
az ütemezésében is a most folyó munkálatokhoz. A folyosó és lépcsőházfelújítás csak a fő irány, 
tehát ebben benne vannak azok a munkák, amik a folyosókhoz és a lépcsőházakhoz közvetlenül is 
kapcsolódnak, így folyosókon lévő ajtók, a lépcsőházak korlátai, a kapcsolódó falak és a városház 
főépülete ezzel belső terében megújul. A jövőben vannak további feladataink a folyamatos 
fenntartással kapcsolatban. Figyelmet kell az épület külsejére is valamennyire fordítani, hiszen 
sajnos ott is vannak nem esztétikai, hanem bizonyos szempontból veszélyes elemek Ezek a 
díszítések, tégla berakások sokszor meglazulnak, kiesnek, továbbá van még egy hátsó épületünk is 
az udvarban. Mindez egy méltóképpen megvalósuló eleme lesz a felújítási folyamatnak és a nagy 
munkák lezárását jelentheti. 

Elnök: Elmondja, hogy nagyon szép ez az épület és megérdemli, hogy eredeti pompájában újra 
láthassuk. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges „A „Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak felújítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról" 
szóló 166. 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 7 igen, egyhangú szavazattal a 166. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

64/2018. (III. 28.) GPB határozat 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és 
lépcsőházainak felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 8.55 órakor bezárja. 

K. m. f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

I IJ n 
~ 'ciflU 
(J Agócs Zsolt 

izottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

./ a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 

4 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. március 28-án 8.30 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
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 

____ PX\..-__ ~~J~ ___ í±DY:l,_L_Q_Ff! _____ _ 

-~~--~-~-0-~ _______ qp __ kftN ________________________ _ 
__ 

1

.., \ _, ___ $? .. ~ er(.c-, -----~ ---~-------------- ---

············ ~ ··············· ····· ···· ·· 

----------------- -~ ·-··········· ·····-------·····- ··········· 

~ ···· 

------- :--------1 -- r,.---·---------- --- ------- ·-··· ·············· 
-~ &----0: ll:_cQ__ 

---- -- -- -- --------------- --------------- -- ---------------------------

cYJ--------
µ - t h CL 

··· · ············· ······· ··········---~ ----------··- --·--

---------·--·--·-----·-~.o---- ____________ l _______________ _ 
/~ 

· ············· ··· ···· · ···························· ) ---------------



Meghívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 
"' 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

2018. március 28-án 8.30 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2018. március 28-án 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./ Gerstenbrein György X 
3./ Marksteinné Molnár Julianna >( 
4./ Mácsik András 

5./ Pluzsik Gábor >( 
6./ Somlyódy Csaba X 
7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila 

9 ./ Tubák István X 
10./ Varga István X 
A név szerinti szavazásra 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 . 

.... !J..~?. .. 4..t;J .. 
Marksteinné Molnár Julianna 

bizottsági elnök 


