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KŐBÁNYA 

az éló vjro!:. 

Budapest Főváros X kerület Kőbá nya i Önkormányzat 
Képviselő -testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. június 8-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: 9.00 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Tubák István, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Dr. Szüts Korinna 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Magyar Adrienn 

aljegyző 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály részéről 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

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, 3 képviselő nem jelezte előre a 
hiányzását. 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 [134/2018. (VI. 08.)]: 

1. ,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és cementlapburkolatok 
rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás 
és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (325. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. ,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás, nyílászáró csere" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása (326. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és cementlapburkolatok 
rekonstrukciója" 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. 

Tábi Attila megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges „A Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és cementlapburkolatok rekonstrukciója" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása" tárgyú 325. számú előterjesztés tekintetében. Felkéri Aljegyző urat a 
név szerinti 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 8 igen, egyhangú szavazattal a 325. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

135/2018. (IV. 08.) GPB határozat 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és cementlapburkolatok 
rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás 
és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin 
terrazzo- és cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és 
cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumait a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és 
cementlapburkolatok rekonstrukciója" 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 

Agócs Zsolt megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
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2. napirendi pont: 
,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás, nyílászáró csere" 

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. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Mivel a felújítási munkák során festés, villanyszerelés már előfordult, és az 
utóbbi időben beszélték a közbeszerzésekkel kapcsolatban, hogy nemcsak az anyagok, hanem az 
építőiparban végzett munkáknak a költsége is emelkedett, ezért kérdezi, hogy mennyivel 
emelkedett a rendelkezésre álló pályázati összeg az elmúlt időszakhoz képest? 

Dr. Szüts Korinna: Nagyobb összegű forrással számoltak, ebből véleménye szerint meg lehet 
oldani a közbeszerzést. Nem extrém magas a százalékos forrásemelkedés, de magasabb keret áll 
rendelkezésre annak érdekében, hogy eredményes legyen a pályázat kiírása. A szakmunkáknál 
körülbelül 4000 forintos órabérrel kalkuláltak. 

Somlyódy Csaba: Volt már ilyen jellegű munka, ahhoz képest mekkora az emelkedés? 

Dr. Szüts Korinna: 10%-os a forrásemelkedés . Úgy gondolják, hogy ezzel együtt tisztességes árat 
és hasznot biztosít a közbeszerzési pályázat. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 27. § (S) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges „A Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás, nyílászáró csere" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról" szóló 326. számú előterjesztés tekintetében. Felkéri Aljegyző urat a név szerinti 
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 9 igen, egyhangú szavazattal a 326. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

136/ 2018. (IV. 08.) GPB határozat 
,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás, nyílászáró csere" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, 
mázolás és nyílászárócsere" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás és 
nyílászárócsere" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás és 
nyílászárócsere" 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 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság rendkívüli ülését 9.10 órakor bezárja. 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr.Sza~ is~ 
jegyző ( l(\A 

K. m. f. 

f~ 
gócs Zsolt 
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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 {2 darab) 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 

s 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. június 8-án 9 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 ioggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 
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Meghívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória ··· ··· ···· ········~ ······ ···· ··············· ·· 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és 
cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2018. június 08-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt 

2./ Gerstenbrein György 'f 
3./ Marksteinné Molnár Julianna )( 

4./ Mácsik András )( 

5./ Pluzsik Gábor '!( 

6./ Somlyódy Csaba X 
7./ Tamás László '/. 
8./ Tábi Attila )( 

9 ./ Tubák István 

10./ Varga István '( 

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 . 

... t.M::~:Y:. ..... . 
Marksteinné Moln·~~~na 

bizottsági elnök 

· · · · · · · · o;: ·s~~bó ~ ;;;_~ · · · · · · · · 
jegyző ( fJ... • 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

„A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás, nyílászáró 
csere" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2018. június 08-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 >< 
7./ Tamás László X 
8./ Tábi Attila )( 

9 ./ Tubák István 

10./ Varga István 1 

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. 

~:.d. .. ~ . 
Marksteinné Moln~~~ · 

bizottsági elnök 


