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Yáłosgazđálkodási és Pénziĺgyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási BĺzoÚtság vé|eményezi -

Hatźr ozati j av as|at a bizotĺsźĘ szźtmźr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjeszlés
mestźrwa|áLsźLt.

Tiszte|t Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet az 57/20|4. (rv.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáľól sző|ő 28/f014. (Iv.l.) BM ľendelet
szerint vissza nem térítendó tźmogatźtst igényel a térfigyelő kamerarendszerek bővítéséhez összesen
246.000'0 e Ft <isszegben, a Józsefuárosban lévő 115 db térľlgyelő kamera l80 darabra töľténő
bővítése érdekében. A térfigyelő kamerarendszer bővítésével és fejlesztésével a kerület lefedettsége
majdnem teljessé vźihat, a kamerák miĺszaki minősége és a közvetített kép használhatósági mutatói -
úgy, mint a felbontás, a képélesség és az éjszakai fényviszonyokhoz alkalmazkodás képessége -
nagyméľtékben j avu I hatnak.

A 20|4. évi költségvetésről sző|ő 3/2014. (II.13.) ö'nkoľmányzati rendelet módosítása a|apján az
onkormányzat költségvetésében a IL|O7-02 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási céltaľtalék
e|őirányzaton 40.000,0 e Ft összeg biztosított térfigyelő kamera beszerzése címén.

II. A beterjesztés ĺndoka

A Magyaľ Államkincstźr 2O|4. június l0-én kelt tájékoztatása a|apján a belügyminiszteri döntés
szerint az onkormányzat220.069.492,-Ftvissza nem térítendő támogatást kapott.



A józsefuáľosi lakosok közbiztonsága növelésének érdekében, tekintettel arra, hogy a jelenleg működő
térfigyelő kamerák műszaki źł||apota és fejlettsége indokolja szükséges azok új a kor
ktivetelményeinek megfelelő tudású, miĺszaki tartalmú kamerákra töľténő lecserélése. A teljes rendszer
modernizáiásának összes költsége az indikatív áraján|atok alapján 293.000,0 e Ft. Mindezek
megva|ósítása érdekében az onkormányzat költségvetésben további 32.930,5 e Ft fedezetet kell
biztosítani, melyre vonatkozóan szükséges a Képviselő-testüĺet döntése.

m. Tényáltási adatok

Az előzőekben hivatkozott nyeľtes pá|yźzathoz kapcsolódó támogatási szerződés az
Beltigyminisztérium és az onkormźnyzat között a|źtírásĺa kerĺilt. A támogatás folyósítrására egĺ
összegben a szerződés megkötését követő l0 napon belĺil kerĹil sor. A pźůyázati fonásbóĺ a kor
követelményeinek megfe|elő 162 kamera telepítésére (az a meg|évők cseĘe és újonnan létesített
kamerahelyek) valósítható meg, a bővített teljes új rendszer l80 kamerahely és kamera beszerzését
jelenti.

A támogatási szerződés a|apján az önkormányzati váil|a|źts továbbá' hogy a támogatiíssal létľehozott
ingatlanvagyon a beruhźnás megĺalósításától szÁmitott tiz évig nem idegeníthető el, illetve a
támogatásbô|beszerezésľe került tárgyi eszközök a tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak
a Támogató előzetes hozzź!źru|źtsával idegeníthetőek el, adhatók bérbe vagy más használatba, illetve
terhelhetők meg.

Az önkormźnyzatjogszeriĺen csak köĺeľület-feliigyelet, Yd1Y közterület-felügyelő a|ka|mazása tftjźn
üzemeltethet tétfigye|o rendszert. A felügyelet tagsa" vagy szerzodéses adatfeldolgozó jogosult a
rögzitett felvételek megtekintésére és kezelésére. onkormányzati rendeletben kell szabá|yozni az
adatkezelés jogi garanciáit.
A rendszer kiépítését követően sziikséges a Józsefuáľosi Közteľiilet-felüryeletről szóló 4612013.
(K. 0 1 . ) önkormányzati rendelet módosíĹása is.

A közteriilet-felüryelet közterĹileten, közbiztonsági, illetve biinmegelőzési célból, bźtrki szźtmára

nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
e|he|yezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Képviselő-tęsttilet dönt.
Mindezekre tekintettel az e|óteýesnés I. sz mellékletétképezi a kijeliilt közterületek.

A kamerarendszer beszerzése során a minősített adatot, a:z orszäg alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a ktilönleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabźúyairő| szó|ő 2I8l2011. (x. l9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint t<jľténik.

Az onkoľmźnyzatta| szerződéses kapcsolatban álló hivatalos közbeszerzési tanáosadói feladatokat
e||źLtőŕisz-rpŔ rt. ínásban véleménýezte abeszerzési eljĺárást, mely szerint

,,A beszerzés becsült értéke nettő 230.708.661,- Ft, melyre tekintettel a Korm. rendelet 7.$ (4)

bekezdés a) pontjában foglalt értékhatĺáľt meghaladó ttrubeszerzésľe a (2) bekezdés szerinti
közösségi beszerzési eljĺárásfajtákat kell alkalmazni. Ezen e|járásfajták közül érdemben a
meghívásos és a hiľdetmény közzétételével induló trárgyalásos eljárás a|ka|mazható.

Mindkettő eljárĺásforma esetében a felhívás megjelenésétől szĺámított 37 naptáti nap a részvételi
(eljárás első szakasza) határidő, mely elektronikus hiľdetménytovábbítás esetén 7 nappa|
csökkenthető.

A meghívásos eljarás ajźn|attéte|i szakaszÁnak (e|jĺáľás második szakasza) minimális időtaftama 40
naptári nap' az aján|attéte|i felhívás megktildésétő| szátmitva' mely 5 naptári nappal ľövidíthető, ha
az aján|atkérő minden dokumentumot elekhonikusan hozzáférhetővé tesz' Ez bizonyos titkosítási
szint felett nem megvalósítható.

A hiľdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban az aján|attételi szakaszra (eljrárás

második szakasza) nincs előírás a Korm. rendeletben minimális hat,ráridőre, de biztosítani kell a
megfelelő ajźn|attéte|re időt. Ezegy bonyolultabb beszerzési eljárásnál 15-20 naptrírinap.

Tekintettel arra, hogy a fenti eljáľások hiľdetmény közzététe|ével indulnak, további 2 munkanapot
kell számítani az eljárást megindító hirdetmény feladásĺára. Ezek a hirdetmények nyilvánosak,
ennek megfelelően olyan tĺĺrsaságok, valamint alvállalkozók is jelezhetik részvételüket, amelyek



nem szeľepelnek a nemzetbiztonsági listán. Annak érdekében, hogy egy ilyen társaság érvényes
ajánlatot tehessen, és akár nyeľtes lehessen, az Alkotmányvédelmi Hivatal fel kell, hogy verye a
listara. Ennek avizsgá|atnakazidőtaltama 50+8 nap, amely további 30 nappal meghosszabbÍtható.
Ennek a vizsgálatnakazaján|attételi szakasz (eljárás második szakasza) előtt le kell folynia.

Mindkét esetben további min. 15-15 napot sziikséges számítani a hiánypótlásra, a döntéshozatalrą
egyéb adminisztratív teendőkre. Továbbá tírgyalásos eljárásban szükséges l0 naptári napot hagyni
a tĺárgyalásokra. Mindezek alapján a két fele közbeszerzési eljárás lefolytatása optimális esetben
k<jzel 160 naptĺári napot vesz igénybe.

Amennyiben a beszerzés építési beľuháľ;źsnak minősül, abban az esetben a nemzeti beszerzési
eljárás |efolytatasa |ehetséges. A két lehetséges eljárástípus a hirdetmény nélktili üĺrgyaĺásos,
valamint a kĺinnyített eljárás' Ilyen eljárásokban csak a jegyzéken szereplő ajánlattevőt lehet
meghívni az e|járásba" így nem szükséges a minősítésre és jegyzékre vételľe várni. A könnyített
eljárásban nincsen minimális aján|attéte|ihatárido, atźrgyalások javasolt időkerete 10 napt-ĺári nap.
A hirdetmény nélktili tárgyalásos eljrĺrásban a minimális aján|attételi hataridő 15 naptári nap. A
tárgyalások javasolt időkerete 10 naptári nap. Mindkét eljĺárástípusban törekedni kell 3 aján|attevő
felkéľésére, de nem kötelező, ennek megfelelően abirźůat és hiánypótlás ideje l0 naptári napra
csökkenthető.''

Fenti speciális közbeszerzési eljárás |efo|ytatásátrajavasolt az előterjesztés 3. sz mellékletét képezó
elj áľási rend elfogadása.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet dönt az önkoľmányzati térťrgyelő kamera rendszer bővítéséről, melyhez 33.000,0
e Ft fedezetet biztosít. Kijelöli képfelvevővel megťrgyelt kĺiĺerületet. Elfogadja a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekľe _ térfigyelő-rendszer beszerzése tárgyű közbeszerzési
eljárásra vonatkozó eljarási rendet. Az e|járási ľend elfogadásával szükséges a Képviselő-testiilet és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárő| sz6|ó 25/2013. (v.27.) önkormányzati ľendelet
módosítása, melyet az e|óterjesnés 2. sz. melléklete tarta|maz.

v. A diintés célja' pénziĺgyi hatása
A 220.069,5 e Ft támogatást az Önkoľmányzat a tátmogatási szerzódés aláírását követően megkapja.
Ezért a költségvetés módosítasa szükséges. Az onkormányzatnak a páůyźaatban és a támogatási
szerződésben vállalt feladatok teljesítése miatt a tĺámogatást 72.930,5 e Ft-tal ki kel| egészítenie,
melynek fedezete egyrészt a fe|ha|mozási céltaľtalékon biztosított 40.000 e Ft-ig, a fennmaradó
32.930,5 e Ft fedezetéül javaslom megjelölni a 1160l címen tervezett 60.000 e Ft-os káptalanfiiredi
gyermekü diilő felúj ítási előir źny zatot,

vI. Jogszabályikiirnyezet

Magyaľoľszág helyi önkormányzatairó| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvény (Mötv.) 23. s (5)
bekezdés 4. pontjaés 18. pontja śzerint a kerületi önkoľmányzatfeladatakülönösen

4. éůta|átnos közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatálsi hatĺárán beliil,
8. közremííködés a helyi közbiztonság biztosítĺásában.

A közbeszerzésekről sző|ő2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. $ (1) bekezdése szerint azajźtn|atkéró
köteles meghatźrozni a kozbeszerzési e|járźlsai e|őkészítésének, lefolytatasának, belső el|enőrzésének
felelősségi rendjét, a nevében e|járő, illetve az e|jźrásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési e|járásai dokumentálási ľendjét, összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell hatttroznia az e|játźs sorĺín hozott döntésekért
felelős személý, személyeket, YdE! testiileteket.

Az Mötv. 42. $ 1. pontja a|apjána képviselő-testiilet hatásköréből nem ruhazható át a rendeletalkotás.

Mindezekre tekintettel a Képviselő-testĺilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 4. és 18. pontjáłn, a4I.
$ (3) bekezdésén, a 42. s I. pontján, valamint a Kbt. 22. $ (1) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjźnkérem az önkoľmányzati rendelet és a hatźrozati javaslat elfogadását.



HarÁnoz.tTl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

I. a) a közbiztonság növelését szo|gä|ő önkormányzati fejlesztések támogatása céljából
Belügyminisztériummal kötött 220.069.492,- Ft-os támogatási szerződés a|apjźtn a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruhźzás megvalósítĺásától számított öt évig az
eredeti rendeltetésnek megfelelően használja, a létesítméný nem szünteti meg.

b) a támogatással létrehozott ingat|anvagyon a beruhĺázás megvalósításától szźlmitott tíz évíg
nem idegeníti el, kivéve,ha az elidegenÍtést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé,
és az abbő| szźrmaző e|lenértéket igazo|hatő módon a támogatási cél szerinti feladatokľa
fordítja.

c) tudomásul veszi, hory a támogatiásbő| beszerezésre került tiárgyi eszkĺizök a tulajdonszerzés
időpontjától számitott öt évig csak a Támogató előzetes hozzź!áru|ásával idegenÍthetóek el,
adhatók béľbe vagy más használatba, i|letve terhelhetők meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. június 25.

2. az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezó tartalommal a képfelvevővel megfigyelt
közterületeket kij elöli.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. jrinius 25.

3. a) a közbiztonság növelését szolgáló önkoľmányzati fej|esztésekĺe _ téľľrgyelő-rendszer
beszerzésére a költségvetési fedezętet 32.930,5 e Ft-tal kiegészíti a 11601 címen tervezętt
60.000 e Ft-os káptalanfiiredi gyermeküdiilő felúj íĹási előiranyzatból.

b) az |. a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevéte| I|706-02 cím - önként vźi|a|t
feladat _ felhalmozási célú támogatások źů|anháztartttson beliilről e|őkźnyzatot és ugyan ezen
cím - önként vá||a|t fe|adat _ beruhánálsok előirányzatát 220.069,5 e Ft-tal megemeli
közbiztonság növelését szo|gźiő önkoľmányzati fejlesztésektźtmogatátsa címen.

c) a 3. a) pontban foglaltak miatt azonkoľmányzatkiadás_ önként vát||alt feladat - 11601 cím
felújítrások e|oirányzatźrő| - Kźrytalanfiiredi gyermeküdülő felújítĺása - 32.930,5 e Ft-ot
átcsoportosít a 11706-02 cím - önként vállalt feladat _ beruhź.z;źtsok előirányzatára] közbiztonságnövelésétszolgáló ónkormányzatifejlesztésekcímen.

d) a kozbiztonság növelését szo|gźůő önkormĺányzati fejlesztések megvalósítása miatt az
onkormányzat kiadás 1IIo7-o2 cím felha|mozźsi cé|tartalék _ önként vállalt feladat -
térťlgyelő kameraľendszer beszeľzése e|oirányzatról 40.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a I|706-02
cím _ önként vállalt feladat _ beruhźaások előirányzatára k<izbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések címen.

e) felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési ľendelet következő
módosításán źů v egy e figyelembe.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: a)-d). pontokban 2014. június 25., e) pontban a költségvetési rendelet

következő módosítása

4



4. elfogadja a határozat 3. sz. mellékletét képezo, a közbiztonság n<jve|ését szolgáló
önkormányzati fejlesztésekre _ térľrgyelő-rendszer beszerzése tárgyű kozbeszerzési eljárásra
vonatkozó eljárási rendet, 2014. június 26-ihatálýa lépéssel.

Felelős: Polgármester
Hatráridő: 2014. jűnius26.

5. a hatźr ozat 4. pontj a szeľinti kőzbeszprzśsi elj aľásban a bíráiőbizottság tagj ai :

- dr. Sánta Zsőfialegyzói Kabinet, kabinetvezető
- Páľis Gyuláné P énzngyi IJ gy osztáůy, ijgy osztáúyv ezetó
- Pénzes Attila Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy,Íigyosztźůyvezetó

i A birä|őbizottság tagjai dijazÁsnaknem részesiilnek.
,;

Felelős: Polgármester, Jegyza
Határidő: 2014. jtniusf6.

A dtintés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuáľosi Ktizteľület.felĺĺgyelet és

Váľosüzemeltetési Szolgálat, Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály' Pénzügyi
Ügyosztály, JegyzőiKabinet Ą

/] ĺ l,t
Budapest, 2014. jtnius23. 
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l/V (

dľ. Kocsis Máté l,,
polgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

ŕn

l ńl , ...n \ 'fu aťĺb,.%ą
dr. Mészáľ Erika r'

a|jegyzó ,/
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Mihá|y tér - Baross u. sarok

tér 12. . Tavaszmező u.1. sarok

u. 61. - Vaidahunvad u. sarok

u. 49. - József krt. 55-57. saľok

tér - József krt. - Vásár u. sarok

Miksa u. 2. . Rákóczi tér 7-8.sarok

ínház u. 12. - Csokonai u. 14. sarok
krt' 36. - Kis Sa|étrom u. sarok

u. 10. - Sa|étrom u. 12. sarok

u.!5-L7. - Német u. sarok

krt.80. - Práter u. 1. sarok
u. 12. - Kisfaludy u. 26. sarok

u. 31.. Práter u. 19. sarok a Práter 20. / hosszabb konzo|

u. 32. - Futó u. 20. sarok

u. 12. - Nao u.40. sarok

u. 51. - Bókay János u. 32. sarok

u. 81. - Leonardó u. 2/a. sarok

s u. 96. - szigony u. sarok
u. 112. - szigetvár u. 10/b. sarok

u. 26. - Maedolna u. 22. sarok

Te|eki tér 10. - Dobozi u. 1. sarok

tér 5. - Szerdahe|yi u. 20. sarok

tér. Kun u. 12. sarok
tér 9. - Dankó u. sarok
téÍ 14. - Erdé|yi u. 1. sarok
tér 5/a. . Tavaszmező u. 21. sarok

u. 61. - Mátvás tér 1. sarok
a Tavaszmező Ĺ+18.-rau' 15. - Szűz u. 1. sarok

u. 34. - To|naĺ Laios u. 46. sarok

u. 2. - Horváth Mihá|v tér 2. sarok
a 32.-esek tere 5. e|őttitere 4. - Kisfaludv u. 1. sarok

Szi|árd út - Krúdy Gyu|a u. 20. sarok
u' 2. - Mária u. 48. sarok

u. zl4. - Mária u. 31. sarok
u' 21. - szentkirályi u.45. sarok

tkirá|vi u.40. - Mikszáth K. tér 6.

s. u.9' - szentkirá|yi u. 19. sarok

u. - Márkus Emi|ia u. sarok

u. 13. - Kiss József u. 13. sarok

tér 1. . Bezerédv u. 21. sarok
tér 5. . szi|ásvi u. 5. sarok
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68

69

70
7I
72

73

74

7S

76
77

78

79

80

81

82

83

u
85

LO7

109

91

92

93

101

LOz
103

1M
105

1

111

1Ĺ2
113

!L4
115

LL6
LT7

118

119

120
121
722
123
724

Fiumei út- Do|ogház u.

Rákóczi út 75. . Baross tér sarok
Rákóczi út 55. - Kiss J. u. 2. sarok
Rákóczi út 35. - Márkus E. u. sarok
Rákóczi út 29. - Gyu|ai Pá| u. 1. sarok

Rákóczi út 17.. Szentkirá|vi u. sarok
Rákóczi út 7. - Puskin u. 1. sarok
Üllői út 24. - Szentkirálvi u. 51. sarok
Üllői út 58. - Futó u.57. sarok
Ül|ői út 66/c. - Leonardó u.47. sarok

út 76. . Szieonv u. 36' sarok

Ü||ői út 82. . Nagyvárad tér sarok
J. u. 56. - Apáthy l. u' 2. sarok

József krt. 65. - csepreshv u. 5. sarok
Ttimő u.56. - FűVészkert u. 10. sarok
Práter u. 65. - Liooa u. sarok

téÍ Ĺ7 ' - Kun u. 1. sarok
Kun u. 4. - Alfcildi u. 14. sarok

Népszínház u. 30. - Köztársaság tér sarok
házu.27. - Auróra u. sarok

Déri M. u. 18'- NaAvfuvaros u. sarok

Auróra u. - Dérv M. u. sarok
M. 6. Tolnai Lajos u. 31-33. sarok

Práter u. - |||és u. sarok
|||és u.38' - Dugonics u. 1.sarok

orczv út 70 - E|nök út sarok
u. 49. . Vajda Péter u.4. sarok

B|áthv ottó u. 35. - Vaida Péter u.8. sarok
ottó u. 19. - ReAu|v Anta| u' 42. sarok

B|áthv ottó u. 7. - E|ncik u. 12. sarok

Losonczi tér Práter u.-i o|daI

Losonczi tér |||és u.-i o|daI

Szilárd u. - Kis Saĺétrom u'

Szi|árd u. - Békési u.

2/3
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z u. - Tolnai Laios u.

||. János Pá| Pápa tér 26.

Fiumei út - A|földi u.

Rezső tér - Gaál Mózes u.

S. u. - Csobánc u. - Kálvária tér

Sándor u. 2b - bekötő út
77

t7
t7
77

L7

L7

T7

77

t7
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előteľjesztés 2. sz melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ onkoľ mányzat Képviselő-testĺiletének

.........,ĺf0|4. (W.....) iinkoľmányzati ľende|ete

A Képvisető-testület és Szervei Szeľvezeti és Műkiidésĺ SzabályzatárőÄsző|ő2512013. (v.27.)
iinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefüáľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az A|aptörvény 32.

cil'k (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarorság helyi önkormányzatairól szóló 20ll. évi
CLxXxx. törvény 53. $ (1) bekezdésében kapott felhata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. s A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabáiyzatárő| sző|ő 25/2013. (v.27.)
önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő I7.7. ponttal egészül ki:

[I7. Az onkormányzat vagłonóval és a vag/on feletti tulajdonosi jogok głakorlósaval kapcsolatos
hatásköre:J

,,|7.7. A polgármester dönt a közbinonság növelését szolgźůő önkormányzati fejlesztésekre _

térfigyelő-ľendszer beszeľzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az eljáĺás megindításźrő|, az
eľedmény me gźilapításáÍ őI."

2. $Ez a ręndelet 2014. június 26.źn|éphatáůyba.

Budapest, 2014. június ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



n[DoKoLÁs

A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatfuő| sző|ő 25/2013. (v .27.)

önkoľmányzati ľendelet módosításához

1. $-hoz

Az <inkormányzati rendelet 5. melléklete a Képviselő-testületnek a polgármesterre źLtÍUháLzott

hatásköreit tarta|mazza, melynek 17. pontja az tnkormźnyzat vagyonával és a varyon feletti
fulajdonosi jogok gyakoľlásával kapcsolatos hatásköreire vonatkozik. A közbiztonság növelését
szolgáló önkoľmányzati fejlesztésekre _ téľťrryelő-rendszer beszerzése télrgyű közbeszeruési eljárásra
speciális rendelkezések vonatkoznak, ezért ezen közbeszerzésre vonatkozó eljárási rend elfogadźsźtva|
szükséges a önkormányzati rendelet módosítása a hatłáskör gyakorlása tekintetében.

2. $-hoz

Hatáůyba léptető rendelkezé s.



az előterjesztés 3. sz. melléklete

Eljáľási ľend
aközbiztonság niivelését szolgáló tinkormányzati fejlesztésekre - térfigye|ő.rendszeľ

b eszerzés tár gĺ űl kőzb eszerzési elj áľásľa

Az eljárási ľend hatáIya

Jelen eljárási rend hatźt|ya a Budapest Főváľos VIII. Keľtilet Józsefuárosi onkormányzat (a
továbbiakban: onkoľmányzat) á|ta| _ a Polgármesteri Hivatal és / vagy külső, ezze| megbizott
személy, szervezet előkészítésében, illetve lebonyolíĺásźtbaĺ _ megva|ósítandó a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre _ térfigyelő-rendszer beszerzéstźtrsyt| kö'zbeszeľzési
eljárásra terjed ki.

Irányadójog: a közbeszerzésekől szóló 20|1. évi Cvm. törvény és végrehajtási rendeletei (a

továbbiakban: Kbt.)

a minősített adatat., az orszátg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági éľdekeit érintő
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabá|yairő|
sző|ő 218/20l 1. (X. 19.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

Az aján|atkéľő nevében eljáró, i|letve az eljárĺĺsba bevont szemé|yet szeľvezetek

Az e|jźrási rend hatĺálya alätartoző közbeszerzési eljárásban az ajźlĺ|atkérő nevében eljárónak minősül
a Polgáľmester, valamint meghatarozott esetekben a Polgármester döntése a|apjźn külső lebonyolító
szeflĺezeÍ.
A közbeszerzési eljárásban az eljárásba bevont személynek, illetve szeľvezetnek minősül:
a) a Polgármesteľi Hivatal,
b) aBírźiőbizottsźry'
c) az egyéb felkért közreműködők, így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, pénzugyi,

közbeszęrzési és egyéb szakértő.

A Bírźůőbizottság 3 tagból áll. A tagokat a Képviselő-testiilet ktilön hatĺározatźtban jelöli ki. A
Bírálóbizottság esetenként tagiai közĺil elnököt vá|aszt. A Bíráúőbizottság akkor határozatképes, ha
legalább 2tag jelenvan. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazatadönt.

A közbeszerzési eljárásban hivatalos közbeszerzési tanácsadó vesz részt, a hivatalos közbeszerzési
tanácsadó minden olyan feladatot elvégezhet, ame|y nem tartozik a BÍrálóbizottság kizárólagos
hatráskörébe.
A közbeszerzési eljáľásban eljaró hivatalos közbeszerzési tanácsadó aBírźůőbizottság tagiaitól, illetve
aközbeszerzési eljáľásba bevont valamennyi személýől köteles beszerezni a jelen e|járási rend 1.

szźtmű fiiggeléke szerinti összeféľhetetlenségi és titoktatási nyilatkozatot. A nyilatkozatok a
közbeszerzési eljárás dokumentumainak részét képezik.

Részvételi/aján|ati' ajánlattételi felhívás

A közbeszerzési eljárás részvéte|llajźtn|ati, ajánlattételi felhívását, valamint az allhoz kapcsolódó
dokumentációt a ktilső lebonyolító állítja össze a beszerzés tárgya szerinti szakmai szempontok
érvényesítése mellett a pétuíigyi, akłĺzbeszerzési és az egyéb jogszabályi ľendelkezések alapján.

A részvétell/ajźn|ati, ajánlattételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó dokumentźrciőt e|őzetęsen a
Birźůőbizottság felé továbbításra kertil véleményezés céljából. A Bírálóbizottság véleménye az e|jźlrás

megindítását tartz|maző döntés melléklete.

A közbeszeruési e|jźaźtsok külső bonyolítója köteles biztosítani, hogy a Birá|ôbizottsźry tagsai az
ajánlati / aján|attete|lrésméte|i felhívások tervezetét, a dokumentáciők tervezetét azok megjelenése
előtt megismerjék, megvizsgálhassák és javaslatokat tegyenek az esetleges módosítiĺsra,
hibák/hiányosságok javítäsra, illetve kiegészítésére, valamint a résnéte|ijelentkezéseket, ajánlatokat



megvizsgálhassák. Ennek figyelembe vételével a Birtiőbizottság tagai részéľe véleményezésre a
tervezeteket a hivatalos közbeszerzési tanácsadó elektľonikus úton írásban küldi meg.

A Bírálóbizottság tagjai véleményüket a közbeszerzési e|járátsban eljáľó hivatalos közbeszerzési
tanácsadó részére l munkanapon belĹil elektronikus úton kĹildik meg.
Ha a Bírźllóbizottság |egalább 3 tagsa kéri, akkor a felhívás és a dokumentáciő teľvezetének
megvitatasa céljábó| a Bírźúőbizottságot össze kell hívni, mely a közbeszerzési eljárásban eljáľó
hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata.

Az esetlegesen sziikségessé váIó _ éľdemi döntést nem tartalmaző,közbeszerzés-jogi szempontu (pl.
hirdetményfeladásra vonatkozó adminisztratív inté*edés, díjfizetés stb.) - hiánypótlás tartalmát a
kozbeszerzési eljĺárásban eljáró hivatalos közbeszerzés tanácsadó hagyja jóvá a megküldéstől szźlmitott
1 munkanapon belül. }Jaarésnételijelentkezési' illetve azajźn|ati,ajźn|attéte|i határidő letelte elótta
felhívás kozbeszerezés-jogí szempontból történő módosítiása válik szükségessé, e módosítást a
közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó hagyja jővá a megküldéstől
szźtmítoti 2 munkanapon belül.

Részvételĺ jelentkezések / ajánlatok bontása

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a beérkezett részvételi .jelentkezések, illetve ajánlatok
érkeztetésének dokumentźůźsźrő| nyi|vźntartást köteles vezetni. A bontĺási eljáráson az Ajźn|atkérő
részéró| a Polgármester á|ta| kijelölt személy vehet részt.

A külső lebonyolító kötelessége a bonĹási eljáľás, illetve a bontási eljáráson töľténtek és elhangzottak
jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzókönyvnek a Kbt-ben előíľt hatáľidőn beltil valamennyi részvételre
jelentkező / ajźn|atÍev ő részére töľténő kézbesítése.

Részvételi jelentkezések / ajánlatok elbírálása

A külső lebonyolító köteles biztosítani, hogy a Biráúőbizottság tagjai a részlléte|i jelentkezéseket /
aj ánlatokat megvizsgálhassák.

A részvételi jelentkezéselďajánlatok értékelésének keretében a Bírálóbizottság feladata a részvételi
jelentkezéselďajánlatok tartalmi és formai ellenőľzése, továbbá annak vizsgźúata, hogy a részvételi
jelentkezéselďajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabály(ok)ban
meghatźrozott feltételeknek. Az éľtékelést a Bírźůóbizottság a bevont szakértő(k), illetve a
közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakvéleményének figyelembe
vételével végzi.

A Bírálóbizottság tagsai részéľe a beérkezett aján|atokat éľtékelésre előzetesen a közbeszerzési
eljárásban eljáró hivatalos közbeszeľzési tanácsadó ktildi meg íľásban elektronikus úton.

A ktilső lebonyolíto szervezpt adott esetben a felhívásban foglaltak a|apjźn, valamennyi ľészvételre
jelentkező/ajanlattevő szátmára azonos feltételekkel - a Kbt. és a Korm. rendelet ľendelkezéseinek
megfelelően - gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításźról, és az annak a|apjźn beérkezett
iratok, dokumentumok taľtalmi, formai ellenőrzéséről.

A nyilvánva|ő szźmítási hibát taĺta|maző ajźn|at javitásźtő| és a számítási hiba javításáľó| szóló
ajánlattevői tájékoztatćk elkészítéséről, valamint kézbesítéséről a külső lebonyolító köteles
gondoskodni.

A külső lebonyolító szervezet az e|bírźůź.s előkészítése keretében a részvételre je|entkezőktó| /
ajánlattevőktől írásbeli nyilatkozatot kér be:

a) kizárő okkal, az alkalmassággal, i||etőleg a felhívásban vagy a dokumentĺációban előíľt egyéb
iratokka| kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tarta|mźnak
tisztázása érdekében;

b) a kirívóan alacsonynak értéke|t e|lenszolgáltatásról, továbbá a biráiati rész-szempontok szerinti
lehetetlennek, tulzotüan magasnak vagy alacsonynak, illetőleg kirívóan arźnyta|aĺlrlak éľtékelhető
valamely tartalmi elemre tett kötelezettségvállalásľól.



Ha a Kbt. a|apján a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra a résrvéte|i
jelentkezéseket/ajánlatokat elbírálni nem lehet a közbeszerzési eljáľásban e|járő hivatalos
közbeszerzési tanácsadó az elbírálásra rendelkezésre á||ő határidőt egy alkalommal
meghosszabbíthatja.
Az e|bírźůási hatĺáridő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás megfiü|déséről,
továbbá ha szĺikséges az ajén|attevők aján|ati kötöttsége fenntaľtĺására vonatkozó nyilatkozatának
bekéréséről a külső bonyolító köteles gondoskodni.

A Bíľálóbizottság tiléséľől / iiléseiről, az ott elhangzottakľól, így kĹilĺinösen a szakvélemény kialakítása
szempontjából lényeges k<irülményekről, adatokról, információkľóI a külső bonyolÍtó jegyzőkönyvet
kĺjteles készíteni. A jegyzókonyvet a Birźiőbizottság elnöke és tagjai aláírásukkal hagyjźk jćxá.

A Bínílóbizottsźę a részvételi jelentkezése|<rő| / ajźn|atokľó| szakvéleméný köteles készíteni, amely
tartalmazza:
- az e|jźrás rövid ismertetése mellett a ľészvételre je|entkezóWajánlattevők pénnigyi, gazdastryi és
műszaki alkalmasságának, a ľészvételre jelentkezések/ajźn|atok éľvényességének megítéléséhez
szükséges _ a felhívásban és a dokumentációban kéľt _ adatokat, tényeket és az ajźlnlatoknak az
elbírálási szempontrendszer szerinti tartalmi elemeit; valamint

- az e|járást/részvéte|i szakaszt |ezárô döntési javaslatot az e|járás credményére, illetőleg
eľedménýelenségére, az egyes részvételre je|entkezőWajánlattevők alkalmasságára, illetőleg a
részvételi jelentkezéseHajĺánlatok éľvényességére, az eljárás nyertesének személyére.

Az eljáľást |ezárő döntés meghozatala

A külső lebonyolító źń|itja <ĺssze a közbeszeruési eljárást |ezźnó döntés meghozaÍalźt|loz szükséges
dokumentációt, amelynektarta|maznia kell a bevont szakéltő(k), a külső lebonyolító szakvéleményét,
a Birźůóbizottság szakvéleményét, a Birá|óbizottság ü|éséľől készült jegyzőkönyvet, az annak
mellékletét képező - a bírálóbizottsági tagok indokolással ellátott - birá|ati |apjait, továbbá a dĺjntés
meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot.

A részvételre jelentkezők alkalmasságának megítélésére, illetve az e|jźrźĺs eredményére vonatkozó
ajźłn|atkéroidöntéstaPolgáľmesterhozzameg.

Az eľedményhiľdetés

A kĺi|ső lebonyolító köteles aze|jźttást|ezźtrő döntés a|apjáln elkészíteni a jogszabźilyban meghatározott
minta szerinti összegezést, a kizárźsről, az a|ka|matlanság megźúlrapitźtsráról, illetve az érvénýe|enné
nyilvánításróI szóló írásbe|i tź!ékoztatőt, és azt a Kbt-ben előíľtak szerint kézbesíteni a részvételre
jelentkezők / ajźn|attevók részére.

Az e|jźrás eredményéről, illetve eredménýelenségéről sző|ő a jogszabályban meghatározott minta
szeľinti tájékoztatőt külső lebonyolító készíti el, és gondoskodik annak a Kbt-ben e|őírtzk szerinti
közzététe|&ő|.

A kłizbeszerzési szerződés megkiitése és teljesítése

Eľedményes közbeszerzési eljárás esetén a szęrzodés (a továbbiakban: közbeszerzési szerződés)
megkötésére a Kbt. és a Korm. rendelet előírásai szerint az aján|atkéľői döntésnek megfelelően
keľülhet sor. A szeľződéskötés előkészítése a külső lebonyolító fe|adata.

A kö'zbeszerzési szerződés a|áíĺásfua a kötelezettségvźila|źts rendje szerint, a hatáIyos
kötelezettségvállalással, uta|vźnyozással, elle4jegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai
teljesítésigazolással kapcsolatos eljrárási rendről szóló polgármesterĹjegyzői egyĺittes utasításban
foglaltak az irźny adók.

A közbeszerzési szerződésben kötelező tartalmi elemként ki kell kötni, hogy a szerzodés teljesítése
soľán a közbeszerzési szerződés kötelezettje ĺĺrni köteles az onkoľmányzat által szükségesnek taľtott,
a haüílyos jogszabályokban meghatiározott e||enőrzési feladatok végzesét.

A Jegyző a Hivatal útján köteles gondoskodni a megkötott szeruődések naprakész nyilvántartásźlró|,
valamint a Kbt. szabá|yainak hatályosulása érdekében a költségvetési e|őirźnyzatok Íigyelemmel
kíséréséről.
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A közbeszerzési szerzÍídés mĺídosítása

A közbeszerzési szerződés módosítása kizárő|ag a Kbt. szerinti esetekben lehetséges. A szerzódés
módosításról a Polgármester dönt.
A szerződés módosításáról jogszabályban meghatározott minta szerinti tźĄékoztatő elkészítéséről és
közzétételéről a külső lebonyolíto köteles gondoskodni.

Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

Á közbcszcrzósi cljrírósrít órintő, a Közbcszcrzési Döntőbizottsríg clőtt indult jogorvosloti c|jĺíľósró| a
Hivatal haladéktalanul _ a külső lebonvolító írásbeli véleménvének csatolásáva| _ köteles a
Po l gárme ste ĺt tźĘékoztatni.

A K<jzbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bíľósági eljáľásban az onkormányzat jogi képviseletéről az
adott eljárásban a Polgármester dönt.

Ha a Közbeszeľzési Döntőbizottság a jogoľvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az e|járźst
|ezárő ajánlatkérői döntést a közbeszerzési eljĺáľás további vitelére vonatkozó döntés(eke)t a ki'ilső
lebonyolító szakvéleménye és javas|ata a|apjáĺ a Polgármester hozza meg.

A két szakaszból álIó eljáľások sajátos szabályai

A két szakaszból álló eljĺárás a|ka|mazása esetén az ajźn|attételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó
dokumentációt úgy kell a kü|ső lebonyolítónak előkészítenie, hogy a Polgáľmester źltal - a Kbt.-ben és
a Korm. rendeletben rogzített hatáľidők figyelembe vételével - az ajźn|attéte|i szakasz kezdetéig
elfogadásľa keľtilhessen.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos e|jĺáľás a|ka|mazźsźtrő| és az azt mega|apozó körülményekről sző|ó' a
Közbeszerzési Döntőbizotĺságýoz benyujtandó tájékoztatő elkészítéséről, valamint a Kbt.-ben előírtak
szerinti kézbesítéséľől a külső lebonyolító köteles gondoskodni.

Tárgyalásos eljárás esetén a tźlrgya|źs megszeĺlezéséről, a táĺgya|áson aZ aján|atkétő tészérő|
megj elenő tárgy a|ő delegáció összeállít-ásáľól a Polgármestęr dönt.
A tárgya|źson elhangzottakat taľtalmaző jegyzókönyv elkészítéséről, és annak minden jelenlevő
ajźn|attevő á|tali aláiratásáról a közbeszerzési eljáĺásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó
köteles gondoskodni.

A közbeszerzési e|járáls be|ső ellenőľzési ľendje

A közbeszerzési e|járźssal kapcsolatos belső ellenőrzési feladatok végzése során a hatályos
jogszabá'|yokban meghatźtrozott, a kozbęszęrzési eljáľások ellenőrzésére vonatkozó előírások szerint
kell eljárni.

A ktizbeszeľzési eljáľás dokumentálási ľendje

A kĺizbeszeľzési eljárás megindítrásától a jogorvoslati eljĺáľás jogerős |ezárásźĺig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumenüálni. A keletkezeff iratokat
szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegzéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy,
CD) formában is meg kell őrizni.

A közbeszerzési eljátźls során keletkező valamennyi iľatot és dokumentumot a Hivatal általános
iratkezelési rendje és szabáůyai szerint kell kezelni, és a közbeszerzési eljáľás |ezźrźsźúő|, il|etve a
kozb eszer zés i szerződé s te lj esítésétő l szátmitotí 5 év i g ke l l őrizn i.

A Polgármester felelősséggel taĺtozik azért, hogy közbeszerzési eljárĺás során keletkezett minden
dokumentumba_ az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betaľtĺása mellett _ a feladatkörükben eljáró
és megbízólevéllel rendelkező külső és belső ellenőrzést végzó szerv vagy személy az e|lenorzési
programmal összefiiggően betekinthessen, a vonatkoző valamennyi információt megismerhesse, és
azok valódiságáľól meggyőzódhessen.
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Az ajánlatkérő nevében eljáróo illetőleg az eljáľásba
bevont személyek és szervezetek felelősségi kfiľe

A közbeszerzési e|játźtsban a Kbt. és a Koľm. rendelet alapelveinek, továbbá a Kbt. és végrehajtási
rendeleteinek, valamint a Korm. rendelet érvényesülését valamint a jelen eljárási ľendben foglaltak
betartását az Ajźn|atkérő nevében eljaľónak, valamint akozbeszerzési eljárás megvalósíŁásába bevont
személyeknek és szervezeteknek biztosítania kell.

A közbeszerzési eljárás megvalósíhásában résztvevő hivatali köztisztviselőnek a kózbeszeruési
eljárással kapcsolatos felelősségére a Kttv. ľendelkezései az irányadóak azza|, hogy fe|adatait és
felelősségét aJegyző a munkakö'ľi leírásban rogzíti.

A közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában, az egyes jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése során bevont kĺilső személy, illetve szervezet polgári jogi felelősségge|
Íartozik a közbeszerzési eljrárás során a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Korm.
rendelet és a jelen eljárási rendben foglaltak betartźsáprt. Felelősségét és helytállási kötelezettségét a
vele kötött szeľződésben rögzíteni kell.

Jelen eljáľási ľendet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képvise|ő-testülete
a .....120|4. (vI.25.) számú hatfuozatźtban fogadta.

Hatáůyba |ép 20|4. június 26. napján és a hatálya a|á taĺtoző közbeszerzési eljĺáľás eredményes
lefolytatásáigtart.

Budapest, 2014. június,,...''

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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I. szómúJüggelék
Osszeféľhetetlenségi és tĺtoktartási nyilatkozat

Alulírott

Név:

Lakóhely:

- mint az aján|atkérő nevében e[áró Polgármesteľi Hivatal köztisztviselője,

- mint a Bírálóbizottsárytagsa,

- mint külső megbizottköneműködő (pl. lebonyolító, jogi szakértő)-

... . . .. tárgyű közbeszerzési elj áľásban

aközbeszerzésekĺől sző|ő2011. évi CVilI. töľvény (Kbt.) a24. $ (4)bekezdése alapján

nyilatkozom,

hogy velem szemben a Kbt. 24. $-ában meghatźrozott összeferhetetlenségi ok, mint kizźrő körülmény
nem áll fenn.

Egyben kö'telezettséget vállalok arľa, hory a fenti tárg1ľű közbeszerzési eljárással kapcsolatban
tudomásomľa jutott kĺizérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot iizleti titokként keze|em, az
eljáľással kapcsolatos hivatali titkot megőtzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt
követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

Kijelentem, hogy az eljĺárás során tudomásomra jutott információkat jogosulatlan személynek sem az
eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, illetve nem teszem hozzáférhetové.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerü|jem az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságźnak sérelmét eredményezóhelyzetek kialakulását.

Tudomással bírok az összeferhetetlenség fennállásának és a titoktarüási kötelezettségem
megszegésének j ogkĺivetkezményeiről.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, sajźúkezu|eg az
alulíľott helyen és napon irom a|á.

Kelt: Budapest,........ év hó.... nap

ta megfelelő tész a|áthtnandő
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