
BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

Önálló Képviselői indítvány 
 
 
 
 
 
 

Önálló képviselő i  indítvány 
Közbeszerzési eljárás kezdeményezése tárgyában 

 
 
 

Készítette:  Borbély Lénárd 
 Képviselő, PEKB elnöke 
 
 
Előterjesztő: Borbély Lénárd 
 Képviselő, PEKB elnöke 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: 
 
Tulajdonosi Bizottság 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság 
Ügyrendi, Jogi, Kissebségügyi és Rendészeti Bizottság 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2007. évi 274. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2007. 12. 18. 

 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 
  Dr. Szeles Gábor 
  jegyző 
 
A leadás időpontja:  2007. december 6. 

Testületi ülés időpontja: 
 

2007. december 18. 



BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

FIDESZ-KDNP Képviselő-csoport 
 
 

Önál ló  képvise lő i  indí tvány 
Közbeszerzési eljárás kezdeményezése tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2008. évi költségvetési koncepció a működés racionalizálását helyezi a 
prioritások között az első helyre, valamint a hiány csökkentését. A jövő évi 
költségvetési koncepció megvitatása alatt több képviselőtárunk hangsúlyozta 
azt, hogy ahol lehet, ott le kell faragni a költségekből, ezzel is csökkentve a 
kiadásokat, így a hiány mértékét is. Elhangzott, hogy az is sokat jelent, ha 
egyes kiadási jogcímeken akár a költségvetés szempontjából jelentéktelen 
összeget tudunk megspórolni, hiszen többek között ezekből a kis összegekből 
tevődik össze a lassan 4 milliárd forintot elérő hiány. 
 
Kerületünkben a közintézmények, egyes ingatlanok, közterületek, 
önkormányzati cégek őrzés-védelmi feladatai több biztonsági cég által 
vannak biztosítva, amelyek összesen a rendelkezésemre álló információk 
alapján kb. 64-66 millió Ft (30 millió Ft + 34–36 millió Ft) kiadást jelentenek. 
 
Az őrző-védő cégek közül van, amelyik közbeszerzési eljárás keretein belül 
kötött szerződést az önkormányzattal, azonban az önkormányzat cégeinek 
őrzés-védelmi feladatait versenyeztetés nélkül ítélték oda. 
 
Határozott véleményem, hogy az önkormányzatunk költségvetésből erre a 
célra fordított összeget csökkenteni lehet úgy, ha a kerületre nézve 
centralizáltan oldjuk meg ezeket a biztonsági feladatokat. Ebben az esetben, 
tekintettel az elnyerhető feladat nagyságára, véleményem szerint egy 
kedvezőbb szolgáltatási ár elérésére jó esélyünk van. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a működésünk 
racionalizálása, valamint a költségvetési hiány csökkentésének 
érdekében, támogassák a határozati javaslatokat!  
 
 
Budapest, 2007. szeptember 4. 
       
        
         Borbély Lénárd          
                        képviselő 
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Határozati javaslatok 
 

1. számú határozati javaslat 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – igazodva 
a 2008. évi költségvetési koncepcióhoz - úgy dönt, hogy a működés 
racionalizálása, valamint a költségvetési hiány csökkentése érdekében az 
Önkormányzat fennhatósága alatt a kerületben az őrzés-védelmi feladatok 
biztosítása érdekében egységes közbeszerzéséi eljárást indít. Az őrzés-
védelmi feladatok ellátására kiírandó közbeszerzés ki kell hogy terjedjen 
mindazokra az önkormányzati egységekre, önkormányzati cégekre, 
amelyeknél a feladat jogos igényként jelentkezik.  
 
Határidő: azonnal 
  
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségi szavazata 
szükséges. 
 
 
2. számú határozati javaslat 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a kerületben ellátandó őrzés-védelmi feladatok elvégzése tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok bírálati kompetenciáját a 
Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe utalja. 
 
Határidő: azonnal 
  
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségi szavazata 
szükséges. 
 
 
3. számú határozati javaslat 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés tervezése folyamán vegye 
figyelembe az önkormányzati cégek költségvetési támogatásánál az elvont 
feladatra eddig fordított összeget, és azzal csökkentse azok támogatását. 
 
Határidő: azonnal 
  
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségi szavazata 
szükséges.  
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