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Iktatószám: KI/- 2010/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. május 14-én 9 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
Ádler György, Bán Imre, Becskei Kovács Barbara, Berki Béla, Csontos József, Fedrid Gábor,
Gerenday Ágnes, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Puskás
Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vattamány Zsolt, Vajda Gábor
képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Németh Márta
helyett Ecker Tamás, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra, Simon Elza, dr.
Villányi Tibor

Távol maradt: Hunvald György polgármester, dr. Albert István, dr. Bolesza Emőke, prof. Dr.
Hahn György, Parnó Román, képviselők

Az ülést vezette: Gergely József alpolgármester, Devosa Gábor alpolgármester és
Koromzay Annamária alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné és Mayer Szilvia

Gergely József
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a Képviselő-testület munkáját

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 14-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelenléti ívet 17-en
írták alá, de vannak, akik nem akarnak részt venni a munkába.

Gergely József
Bán Imre képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Bán Imre
10 perc frakciószünetet kér.

Gergely József
Bán Imre frakcióvezető úr kérésére 10 perc frakciószünetet rendel el.
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S z ü n e t
Gergely József
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

Megállapítja, hogy 19 főre növekedett a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak a száma.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a javaslatot a mai ülés napirendjére
vonatkozóan, melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 0 tartózkodás.

215/2010. (V. 14.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.) VII. kerületi szociális étkeztetés közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében:

3.) Az ERVA Zrt könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

1. napirendi pont:
VII. kerületi szociális étkeztetés közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Ez az előterjesztés most másodszor került eléjük, elfogadta tulajdonképpen a FIDESZ
módosító javaslatát, amely a két évről szól, de betette a határozati javaslatok közé, és azt kéri
a szavazásnál, hogy először a négy évre szavazzanak, ha a négy év nincs meg, akkor a két
évet kéri, hogy mindenki fogadja el, mert augusztus 31-én lejár az étkezés – köszöni szépen.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
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Solymári Gabriella
Mint ahogy azt már a korábbi testületi ülésen is elmondta a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Fedrid Gábor
Azt hiszi, hogy a múltkori testületi ülésen a testület tagjai valamit félre érthettek. Itt egy
közbeszerzési pályázat kiírásáról van szó, méghozzá olyan kedvező feltételekkel, hogy nem
veszik figyelembe a négyéves feltehető és növekvő inflációt, hanem a jelenlegi árakon kell
meghatározni és beadni ezt a pályázatot, hogy legyen. Nem kicsi dologról van szó, hiszen ez
az idősek ellátásáról szól – a maga részéről támogatja, és kéri a testület tagjait is, hogy
támogassa a négy éves kiírást.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez az előterjesztő tett módosító indítványt – kérdezi, hogy kívánja-e
indokolni.
Miután a bevezetőjében már elmondta, így ismételten nem kíván indokolni.
A benyújtott módosító indítvány az eredetileg benyújtott határozati javaslati szövegét
módosítja.

Az előterjesztő azt kérte, hogy először az „A” változatról döntsenek, azaz a négy évről

Szavazásra teszi fel az „A” változatra vonatkozó módosító indítványt –felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 2 nem 1 tartózkodás 1 nem szavazott.

216/2010. (V. 14.) számú határozat:
- VII. kerületi szociális étkeztetés közbeszerzési eljárásáról -
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el az előterjesztő által benyújtott módosító indítvány
szerint a határozati javaslat „A” változatát az alábbiak szerint:

„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató
Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény – a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően – szociális közétkeztetés tárgyában
Erzsébetváros ellátási területére kiírja és lebonyolítsa a nyílt közbeszerzési
eljárást. A költségvetési forrás mértéke napi egyszeri étkezés esetén (sokkolva,
csomagolással) bruttó 600 Ft/fő/adag.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződés szerinti szolgáltatási ár és az ez évi költségvetési forrás
különbözetének, valamint a szerződés további időtartamára vonatkozó forrás,
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továbbá a közbeszerzési eljárás költségeinek biztosítására.
Az eljárás keretében megkötendő közétkeztetési szerződés időtartama 2010.
szeptember 1-jétől 4 naptári év.”

Gergely József
Megállapítja, hogy az „A” változatot a Képviselő-testület nem fogadta el, így a „B” változatot
teszi fel szavazásra, amely szövegszerűen csak a „évben” különbözik.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

217/2010. (V. 14.) számú határozat:
- VII. kerületi szociális étkeztetés közbeszerzési eljárásáról -
(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által benyújtott módosító indítvány szerint a
határozati javaslat „B” változatát az alábbiak szerint:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató
Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény – a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően – szociális közétkeztetés tárgyában
Erzsébetváros ellátási területére kiírja és lebonyolítsa a nyílt közbeszerzési
eljárást. A költségvetési forrás mértéke napi egyszeri étkezés esetén (sokkolva,
csomagolással) bruttó 600 Ft/fő/adag.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződés szerinti szolgáltatási ár és az ez évi költségvetési forrás
különbözetének, valamint a szerződés további időtartamára vonatkozó forrás,
továbbá a közbeszerzési eljárás költségeinek biztosítására.
Az eljárás keretében megkötendő közétkeztetési szerződés időtartama 2010.
szeptember 1-jétől 2 naptári év.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
A következő napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Devosa Gábor alpolgármester úrnak.
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2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét változások miatt javasolja módosítani. Az
egyik ilyen, hogy az önkormányzati objektumok őrzés – védelmi feladatainak az ellátásánál a
lefolytatott eljárás során kiderült, hogy a minimális ajánlatok is meghaladják azt, amit tavaly
december terveztek – tehát ezt kell módosítani. A másik javaslat az Önkormányzat
informatikai rendszerében a Blade szerver rendszer létesítéséről szól.
Beadott egy módosító javaslatot, a múltkori testületi ülésen döntöttek arról, hogy a fejlesztési
hitelnél a Rumbach Sebestyén utca felújítása helyett a Rumbach Sebestyén utca egy szakasza
és a Dob utca egy szakasza legyen felújítva, viszont ezt is közbeszereztetni kell – tehát
javasolja, hogy vegyék bele a közbeszerzési eljárásba.
Devosa Gábor alpolgármester úr is tett módosító javaslatot, ami az oktatási intézmények
közétkeztetéséről szól – ezt a módosító javaslatot elfogadja.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy bizottsági vélemény nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
A vitában saját maga jelentkezett be hozzászólása, ezért átadja az ülés vezetését Koromzay
Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Devosa Gábor
Azt szeretné kérni a tisztelt Testülettől, hogy hasonlóan, ahogy a nyugdíjasok étkezése idén
augusztus 31-ével több intézmény étkezése lejár – iskolák, óvodák étkezése. Az kéri a
módosító indítványában, hogy a közbeszerzési tervben tegyék lehetővé azt, hogy az
Önkormányzat megkezdje a közbeszerzés kiírását, mivel az egy igen magas értékű
közbeszerzés, tehát annak a határideje is és egyéb törvényei feltételei is sokkal szigorúbbak és
hosszabbak, azért is mert itt minden iskolából szeretné, hogyha részt venne valaki, az
egységes közbeszerzés kiírásában. Ma az iskolák azt kérték, hogy ne az elmúlt évek
példájához igazodjanak, és nem ők egyénileg szeretnék intézményenként kiírni, hanem
egységesített közbeszerzést kérnek. Többek között azért is, mert hogyha azt az iskolák maguk
írják ki csak a kiírás költsége iskolánként körülbelül két millió forintot tesz ki – amely azt
jelenti, hogy meghaladná a tíz millió forintot csak a közbeszerzési eljárásnak a költsége. Ezt
az összeget szeretnék megspórolni a kerület számára, így egységesített kiírás lenne, de
minden iskola részt venne a kiírásban. Saját maga azt fogja javasolni, hogy amikor készül ez
a közbeszerzési eljárás, akkor szakember, dietetikus, orvos vegyen részt a kiírás
elkészítésében, pont azért, hogy minél jobban ellenőrzöttebb, jobb minőségű ételt
kaphassanak a kerület óvodáiba, és iskoláiba járó gyerekek, és olyan szankciókat is építsenek
be, amelyek a minőség romlástól védik az intézményeket és az oda járó gyermekeket az
étkezés minőségét tekintve. Ezért kéri, hogy ez kerüljön bele a közbeszerzési tervbe, hogy
elkezdődhessen a munka, hiszen így is csak augusztus közepére tudnak eredményt hirdetni a
közbeszerzési eljárás végén.
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Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Becskei-Kovács Barbara
Elég sok kérdése lenne, azzal a közbeszerzéssel kapcsolatban, ami az őrző-védő cégről szól –
nem tudja, hogy kinek tudja feltenni, Alpolgármester úrnak, vagy másnak.
Első kérdése, végeztek-e piackutatást a közbeszerzés kiírása előtt, hogy most milyen árakon
működnek, milyen rezsi óradíjon lehet őrző-védő céget megbízni.
A jelenlegi őrző-védő szolgálattal meddig szól a szerződésük.
Miért lenne hátrány az, hogyha új közbeszerzést írnának ki, hogyha ezt az előzőt
érvénytelennek nyilvánítanák, hiszen az árban nem stimmel, és ezért most módosítani kell.
A jelenlegi szolgáltatást nyújtó cég újra pályázott-e.
Ki nyújtotta be ezt a mostani pályázatot.
Várja a válaszokat.

Gerenday Ágnes
Két kérdése volna alapvetően. Ez ugye kifejezetten csak az objektumok őrzését jelenti, tehát
azokat az épületeket, amelyek zárt helyek, és nem mást. Mert gondjuk van azzal, hogy még
mindig nem történt meg a terek őrzése – tehát ott vannak rendbe hozott tereik az ebek
harmincadján, és olyan ígéret volt, hogy talán júniusra létre jön az a szerződés, ami a tereknek
az őrzését biztosítja. Lakók és, akik ott élnek állítják meg állandó utcán, útfelen, amerre jár,
hogy botrányosak az állapotok.
A másik kérdése az volna, hogy mit jelent egy iskola részéről, mit takar a 2 millió forintos
közbeszerzési költség.

Devosa Gábor
Egy részére nyilván tud Alpolgármester úr válaszolni, de itt van Hangyál Imre irodavezető úr,
aki biztos, hogy tud válaszolni.

Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Akkor amikor egy közbeszerzési eljárást elkészítenek, tehát bekerül a közbeszerzési tervbe,
akkor nem piackutatást végeznek, hanem a meglévő közbeszerzés, illetve tapasztalatok
alapján tervezik meg az árakat, nyilván annak nincs értelme, hogy ezt nagyon magasra
vegyék, mert magas meghirdetett árakhoz magas lesz az ajánlati ár is. Erről már többször volt
szerencséjük itt a Képviselő-testületben tapasztalatot szerezniük. Azt, hogy a konkrét
közbeszerzésbe kik adtak be ajánlatot, azt nem tudja megmondani.
Gerenday Ágnes képviselő asszony a közbeszerzési eljárás költségvetési eljárás költségeivel
kapcsolatban kérdezett. A közbeszerzési törvényt évenként kétszer-háromszor szokták
szigorítani, ennek kapcsán az eljárást is módosítják, mindenféle olyan szakértőt kötelező
igénybe venni, akik pénzbe kerülnek. Nagyon jó dolog olyan szakmában dolgozni, ahol
törvény írja elő, hogy az illető szakmának a képviselőit foglalkoztatni kell – itt most akkor
született egy újabb jó néhány egyéb mellett -, tehát ezeknek a szakértőknek az igénybevétele
pénzbe kerül, és ennek a költségét természetesen közbeszerzésenként számítják.

Saját maga természetesen egyetért Alpolgármester társával abban, hogyha egyrészt az



7/11

iskoláknak az volt az óhajuk, hogy ne egyenként csinálják, hanem az ő részvételükkel ezt
tervezzék közösen, illetve ez egy racionális gazdálkodási ok is, akkor tegyék ezt és a
Képviselő-testület fogadja el ezt a változatot. Egyébként összességében is megtakarítást
jelent, mert a korábban intézményenként lebonyolított közbeszerzések azok meglepő módon
ugyan azon ajánlattevőnél is eltérő árakon történtek, aminek a végét az Önkormányzat fizeti,
tehát célszerű az összes árat lejjebb szorítaniuk, kár lenne hogyha sokkal nagyobb áron
szerződnének ugyan arra a szolgáltatásra.

Devosa Gábor
Hangyál irodavezető úr is szót kap.
Gergely úr már kitért a költségekre, hogy miért kerül egy intézménynél – iskolánál, ahol
például két óvoda is van pluszba – közel kétmilliós nagyságrendbe a közbeszerzés, amelyet az
intézmény kiszámolta, és körülbelül ennyibe kerül a négyéves étkezési kiírás.

Hangyál Imre
Elmondja, hogy az őrzés-védésre öt pályázat érkezett be, abból egy pályázó visszavonta az
ajánlatát, így jelen pillanatban négy ajánlat van.

Becskei-Kovács Barbara
Azt kérdezte, hogy a jelenlegi őrző-védőknek meddig szól a szerződésük.

Hangyál Imre
Úgy tudja, hogy március 30-ig, vagy április 1-ig, az biztos, hogy lejárt, hogy pontosan mikor
azt nem tudja.

Becskei-Kovács Barbara
Kérdezi, hogy a jelenlegi őrző-védő szolgálat pályázott-e?

Hangyál Imre
Igen, pályázott.

Becskei-Kovács Barbara
Kérdezi, hogy milyen hátrány származik abból, hogy ha nem ők nyerik meg a pályázatot?

Hangyál Imre
Ez a szolgálat, akkor nem tud igazán működni, mert nem tudnak szerződést kötni senkivel,
mert ez közbeszerzési eljárást igényel.

Becskei-Kovács Barbara
Ha április 1-jén lejárt a szerződés, akkor mi értelme van annak, hogy kiírjanak egy új
közbeszerzési pályázatot, kérdezi, hogy mi a hátránya az Önkormányzatnak addig ameddig az
új közbeszerzési eljárás lefolytatódik, mivel lehet hogy most már egészen más feltételekkel
jelentkeznek. Mikor lett megpályáztatva. Nem látják a leglényegesebb tételt.

Hangyál Imre
Ez egy nyílt pályázat volt, megjelent a közbeszerzési értesítőbe.

Becskei-Kovács Barbara
Kérdezi, hogy az is megjelent, hogy emelik az árakat?
Hangyál Imre
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Nem. Ez nem így működik, hanem úgy, hogy ők ajánlanak árat, az Önkormányzat saját maga
előre becsült valami árat amelyet a költségvetésben biztosítottak – az a becsült érték. Ők e
fölé ajánlottak, tehát ezért szükséges most ennek a módosítása.

Becskei-Kovács Barbara
Úgy emlékszik, hogy négy érvényes pályázó volt, kérdezi, hogy mind a négy pályázó fölé
ajánlott-e.

Hangyál Imre
Igen, mind a négy pályázó fölé ajánlott.

Devosa Gábor
Elmondja, hogy egy új közbeszerzési eljárás azt jelenti – amit a televízió nézőinek mond el -,
amit Gerenday képviselő asszony is hiányolt, hogy továbbra is konzerválják ezt az állapotot,
ami egyébként a tereiken, az utcáikon és az iskoláik környékén van – tehát továbbra sincs,
vagy nem lesz három vagy négy hónapig kerületőrség, ezt a helyzetet konzerválják ebben az
esetben. A közbeszólások alapján elmondja, hogy a közintézmények őrzése sem lesz.

A következőben szavazni fognak.

Az előterjesztéshez két módosító érkezett, az egyik Gergely József alpolgármester úr -
előterjesztő – módosító indítványa, amely a Rumbach Sebestyén utca; Dob utca útfelújításáról
tette, a másik pedig arról szól, hogy elkezdhessen dolgozni az Önkormányzat az óvodák-
iskolák étkezési közbeszerzési eljárásán, annak kiírásán, hogy ez bekerülhessen a
közbeszerzési tervbe, amelyet az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel az elfogadott módosító indítványokat, melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

218/2010. (V. 14.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosítására
vonatkozó előterjesztés határozati javaslataihoz –
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által benyújtott, illetve elfogadott módosító
indítványokat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2010. évi közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó előterjesztés határozati
javaslataihoz az alábbiak szerint:
Az eredeti határozati javaslat folytatólagosan kiegészül az alábbi, 3. közbeszerzési
tétellel:
„3.
A Kbt. nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések körébe tartozó, a
Bp. VII. ker. Rumbach Sebestyén utca felújítása tárgyú tételét az alábbiak szerint
módosítja:
A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körébe
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tartozik.
- A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Bp. VII. ker. Dob utca, Károly krt.,
Kazinczy utca közötti szakaszának és a Rumbach Sebestyén utca, Wesselényi utca
és a Dob utca közötti szakaszának felújítása
- Éves költségvetési előirányzat: ÖKIF2 általános beruházási célok hitelkeret
94.500e Ft
- Becsült érték nettó: 75.000.000 Ft
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, egyszerű eljárás
- A megindítás várható ideje: 2010. május
- A megvalósulás várhatóan: 2010. december.”

Az eredeti határozati javaslat folytatólagosan kiegészül az alábbi, 4. közbeszerzési
tétellel:
„4.
A Kbt. közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körét
kiegészíti, Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros önkormányzati fenntartású
gyermekintézmények közétkeztetési beszerzésével.
A munka a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körébe
tartozik.
- A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros
önkormányzati fenntartású gyermekintézmények közétkeztetési beszerzése
- Éves költségvetési előirányzat: 2010, 2011, 2012,2013, és 2014. évekre összesen
bruttó 996.618.697 Ft
- Becsült érték bruttó: 996.618.697 Ft
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, közösségi értékhatárt elérő vagy azt
meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás.(Kbt. 21/A §)
- A megindítás várható ideje: 2010. május
- A megvalósulás várhatóan: 2010. szeptember.

A Képviselő-testület egyidejűleg hozzájárul a közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződés négy évre történő megkötéséhez.”

Devosa Gábor
Köszöni minden frakciónak, hogy elfogadták a módosító indítványokat, mert ez a oktatási
intézménynek nagyon fontos.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 4 nem 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.

219/2010. (V. 14.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének módosításáról -
(12 igen, 4 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 690/2009 (XII.14.) számú határozatával elfogadott
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi
Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja:

1.
A Kbt. közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések körébe tartozó
Budapest VII. kerület Önkormányzati objektumokban őzrés-védelmi feladatok
ellátása beszerzést az alábbiak szerint módosítja:
A munka a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körébe
tartozik.
- A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Önkormányzati

objektumokban őrzés- védelmi feladatok ellátása
- Éves költségvetési előirányzat: 2010,2011,2012 évekre összesen nettó:

101.000 e Ft
- Becsült érték nettó: 101.000 e Ft
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, egyszerű eljárás (Kbt.21/A §)
- A megindítás várható ideje: 2010. április.
- A megvalósulás várhatóan: 2010. június.

A Képviselő Testület egyidejűleg a közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződés három évre történő megkötéséhez hozzájárul.

2.
A Kbt. “Központosított közbeszerzési eljárást igénylő beszerzések” körét
kiegészíti a Blade szerver rendszer létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárással
az alábbiak szerint:
- A munka a “központosított közbeszerzési” eljárások körébe tartozik.
- A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Blade szerver rendszer létesítése
- Éves költségvetési előirányzat: bruttó 43.970 e Ft
- Becsült érték bruttó: 43.970 e F
- A Kbt. szerinti eljárási forma: központosított közbeszerzési eljárás.
- A megindítás várható ideje: 2010. június.
- A megvalósulás várhatóan: 2010. szeptember.

3.
A Kbt. nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések körébe tartozó,
a Budapest, VII. kerület Rumbach Sebestyén utca felújítása tárgyú tételét az
alábbiak szerint módosítja:

A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körébe
tartozik.
- A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest, VII. kerület Dob utca, Károly
krt., Kazinczy utca közötti szakaszának és a Rumbach Sebestyén utca,
Wesselényi utca és a Dob utca közötti szakaszának felújítása

- Éves költségvetési előirányzat: ÖKIF2 általános beruházási célok hitelkeret
94.500e Ft

- Becsült érték nettó: 75.000.000 Ft
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, egyszerű eljárás
- A megindítás várható ideje: 2010. május
- A megvalósulás várhatóan: 2010. december.
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4.
A Kbt. közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körét
kiegészíti, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros önkormányzati
fenntartású gyermekintézmények közétkeztetési beszerzésével.

A munka a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések körébe
tartozik.
- A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros önkormányzati fenntartású gyermekintézmények közétkeztetési
beszerzése

- Éves költségvetési előirányzat: 2010, 2011, 2012,2013, és 2014. évekre összesen
bruttó 996.618.697 Ft

- Becsült érték bruttó: 996.618.697 Ft
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, közösségi értékhatárt elérő vagy
azt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás.(Kbt. 21/A §)

- A megindítás várható ideje: 2010. május
- A megvalósulás várhatóan: 2010. szeptember.

A Képviselő-testület egyidejűleg hozzájárul a közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejövő szerződés négy évre történő megkötéséhez.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
A Képviselő-testület nyilvános ülését 9 óra 40 perckor lezárja, kéri a jelenlévő vendégeket és
a televízió munkatársait, hogy hagyják el a termet.
A Képviselő-testület szünet nélkül zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

3.) Az ERVA Zrt könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozat száma: 220.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György polgármester helyett
címzetes főjegyző Gergely József alpolgármester


