
Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 
 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

 

77/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirendet az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Javaslat az „Egészségügyi intézmények felújítási munkái az EBP program 

keretében 2" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

2. Javaslat a „Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményére 

3. Javaslat a „Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei részére 

tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

4. Az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyása 

5. Javaslat a „Tesz-Vesz Óvoda funkcióbővítés” tárgyú beruházás kapcsán 

elvégzendő tervezési és mérnöki tevékenység ellátására vonatkozó egyedi 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) 

bekezdés c) pontjának alkalmazásával 

6. Javaslat a „V30 egyéb tárgyi eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

7. Javaslat a „Biztosítás közbeszerzés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

8. Javaslat a „Belvárosi Futópálya Építési Program – I. ütem Olimpia park” 

beruházás kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. 

9. A vagyon-nyilatkozatok vizsgálata (szóbeli előterjesztés)  

 

A Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

        Karsai Károly 

               Elnök 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

Tárgy: Javaslat az „Egészségügyi intézmények felújítási munkái az EBP 

program keretében 2" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

 

78/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság – a Bírálóbizottság javaslata alapján – 

javasolja Polgármester úrnak az „Egészségügyi intézmények felújítási munkái az EBP 

program keretében 2" tárgyú írásbeli konzultációs közbeszerzési eljárásban 

 

1. a Fauna - Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., 

mint Közös Ajánlattevők ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

2. a Fauna - Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., 

mint Közös Ajánlattevőknek az eljárás nyerteseként történő kihirdetését; 

 

3. az eljárás eredményessé nyilvánítását. 

 

A Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

Tárgy: Javaslat a „Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményére 

 

 

79/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság – a Bírálóbizottság javaslata alapján – 

javasolja Polgármester úrnak a „Garibaldi köz megújításának kiviteli tervezése” 

tárgyban elvégzendő tervezési és mérnöki tevékenység tárgyú írásbeli konzultációs 

közbeszerzési eljárásban  

 

1. a Középülettervező Zrt. ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását;  

 

2. a Középülettervező Zrt. ajánlattevőnek az eljárás nyerteseként történő 

kihirdetését; 

 

3. az eljárás eredményessé nyilvánítását. 

 

A Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

Tárgy: Javaslat a „Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat 

intézményei részére tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményére 

 

80/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság – a Bírálóbizottság javaslata alapján – 

javasolja Polgármester úrnak a „A Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat 

intézményei részére tisztítószerek beszerzése” tárgyú nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárásban 

 

1.) az Edelweiss Ökoservice Kft. és FM Shop24 Kft. közös ajánlattevők ajánlatának 

érvényessé nyilvánítását; 

 

2.) az Edelweiss Ökoservice Kft. és FM Shop24 Kft. közös ajánlattevőket, mint a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot tevőket az 

eljárás nyerteseként kihirdetni; 

 

3.) az eljárást eredményesnek nyilvánítani és a nyertes közös ajánlattevőkkel a 

szerződést megkötni. 

 

A Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Terv módosításának 

jóváhagyása 

 

 

81/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármester úrnak, hogy az 

Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Terv módosítását fogadja el.  

 

A Bizottság a határozatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

 

Tárgy: Javaslat a „TeszVesz Óvoda funkcióbővítés” tárgyú beruházás 

kapcsán elvégzendő tervezési és mérnöki tevékenység ellátására vonatkozó 

egyedi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 

105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával 

 

 

82/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármester úrnak a „TeszVesz 

Óvoda funkcióbővítés” tervezési és mérnöki tevékenység tárgyú írásbeli konzultációs 

közbeszerzési eljárás megindítását. 

 

A Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

 

Tárgy: Javaslat a „V30 egyéb tárgyi eszközök beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására 

 

 

 

83/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javasolja Polgármester úrnak a "V30 

egyéb tárgyi eszközök beszerzése" tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás 

megindítását. 

 

 

A Bizottság a határozatot 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

 

Tárgy: Javaslat a „Biztosítás közbeszerzés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítására 

 

 

84/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javasolja Polgármester úrnak a „Biztosítás 

közbeszerzés 2022-2024” tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. 

 

 

A Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

 

Tárgy: Javaslat a „Belvárosi Futópálya Építési Program – I. ütem Olimpia 

park” beruházás kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

 

 

85/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javasolja Polgármester úrnak a „Belvárosi 

Futópálya Építési Program – I. ütem Olimpia park” beruházás kivitelezése tárgyú 

írásbeli konzultációs közbeszerzési eljárás megindítását. 

 

A Bizottság a határozatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt: 7 fő 

 

 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

 

Tárgy: A vagyon-nyilatkozatok vizsgálata  

 

 

86/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Bodó Bence külsős bizottsági tag 

vagyonnyilatkozatának megtekintése után megállapítja, hogy az beazonosításra 

alkalmas adatot nem tartalmaz, ezért úgy dönt, hogy az Önkormányzat honlapjára 

felkerülhet. 

 

A Bizottság a határozatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt:   7 fő 

 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 

 

Tárgy: A vagyon-nyilatkozatok vizsgálata  

 

 

87/2021. (11.25.) JÜK határozat 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság megállapítja, hogy hatásköre az Mötv. 

alapján – kizárólag vagyonnyilatkozat vizsgálatára terjed ki. 

 

Továbbá megállapítja, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter 2021. évi határidőben leadott, 

megvizsgált és szeptemberben újra áttekintett vagyonnyilatkozata a bizottsági ülésen 

elhangzottak alapján nem szorul kiegészítésre. 

 

A Bizottság mindezek alapján úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat vizsgálati eljárást 

megszünteti. A Képviselő-testületet az Mötv. szerint tájékoztatja döntéséről. 

 

 

A Bizottság a határozatot 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt:  7 fő 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

 


