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Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012.
január 17-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság hét fővel határozatképes. A kiküldött napirendi
javaslathoz képest kiosztásra került egy új előterjesztés, az Sz-49/2011. sz. ”Házankénti szelektív
hulladékgyűjtés közbeszerzési eljárás lefolytatása” című előterjesztés. Kérem a bizottságot, hogy ezt az
előterjesztést vegye fel a napirendre. A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Napirend előtt
szeretne-e valaki szólni?
Kérem, a főépítész urat, hogy néhány mondatban mutatkozzon be a bizottság előtt.
Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 1/2012. (I.17.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ VVKB ügyrendjének módosítása
Sz-27/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

2./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének meghosszabbítása
Sz-4-9/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
3./ Tájékoztató nyilvános WC-k kialakításának lehetőségéről a játszótereken
Sz-10/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
4./ Házankénti szelektív hulladékgyűjtés közbeszerzési eljárás lefolytatása
Sz-49/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Szűcs Balázs: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Szűcs Balázs vagyok, január 1-jétől tart a
megbízatásom. Korábban, 8 évig voltam képviselő Ferencvárosban, illetve ennek a bizottságnak a tagja hosszas
időn keresztül. 4 év külföldi távollét után a Polgármester úr felkért, hogy töltsem be a főépítészi tisztséget.
Remélem, hogy jól együtt tudunk majd dolgozni, és hasznára leszek a kerületnek. Keressenek bátran, hogy ha
bármilyen kérdésük, problémájuk van, a városfejlesztéssel kapcsolatban állok rendelkezésükre. Köszönöm, és jó
munkát kívánok.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ VVKB ügyrendjének módosítása
Sz-27/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: A bizottság havi két alkalommal ülésezik, az első ülés a képviselőtestületi ülést megelőző nap, a
képviselőtestületi ülés az SZMSZ szerint minden hónap első csütörtöki napja, kivéve néhány hónapot. Ebből
kifolyólag szerdán lesznek a bizottsági ülések, a javaslatom arra vonatkozna, hogy a második ülést is, hogy ebből
ne legyen később kavarodás, lehetőség szerint úgyszintén szerdai napon, - a hónap harmadik szerdai napján tartsuk meg 15 órai kezdettel. Kérdés, javaslat?
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 2/2012. (I.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Ügyrendjének II. (2) pontját
a Bizottsági ülését követő napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„II. (2) A bizottság havonta kétszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző napon, valamint a hónap harmadik
szerdai napján. Az ülések kezdési időpontja 15.00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával
eltérhet.”
Határidő: 2012. január 18.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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2./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének meghosszabbítása
Sz-4-9/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
Martos Dániel: A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részéről jelen van valaki? Ügyrendi
javaslatom, hogy az előterjesztéseket vegyük le napirendről. Kérem, szavazzunk.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 3/2012. (I.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-4-9/2012. sz.
”Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének meghosszabbítása” című
előterjesztéseket napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
3./ Tájékoztató nyilvános WC-k kialakításának lehetőségéről a játszótereken
Sz-10/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
Martos Dániel: Ha a dátumot jól látom, akkor majdnem napra pontosan egy év alatt készült el ez a tájékoztató.
Köszönjük a tájékoztatást, remek minőségű automata WC-k szerepelnek benne. Javaslom, hogy erre az
előterjesztésre térjünk vissza a következő ülésen, mert a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
részéről továbbra sincsenek jelen. A következő ülésig mindenkinek lesz ideje a tájékoztató anyagot jobban
megismerni. Kérem, erről hozzunk egy határozatot, az előterjesztést a következő rendes ülésen újra napirendre
vesszük.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 4/2012. (I.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-10/2012. sz.
”Tájékoztató nyilvános WC-k kialakításának lehetőségéről a játszótereken” című előterjesztést a bizottság a
következő rendes ülésén újra napirendre veszi.
Határidő: 2012. január 25.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

4./ Házankénti szelektív hulladékgyűjtés közbeszerzési eljárás lefolytatása
Sz-49/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Az Irodavezető Asszony megérkezett, de már nem térünk vissza az előző napirendekhez.
Sebők Endre környezetvédelmi főtanácsadó úrral konzultálva előállt az az eset, hogy a szelektív hulladékgyűjtő
program egyébként meghaladja a szolgáltatás, vásárlásnál a hatályos jogszabályok szerinti közbeszerzési
értékhatárt. Ezt a feladatot március 1-je után már csak a közbeszerzési eljáráson győztes céggel tudjuk
elvégeztetni.
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Hidasi Gábor: Ezt a szolgáltatást a FESZOFE Kft. nem tudja vállalni? Ebben az esetben nem kellene kiírni
közbeszerzést, ha meg kiírunk, akkor miért csak 10 hónapra? Miért nem írjuk ki legalább két évre, hiszen
valószínűleg jövőre is lesz ilyen szelektív hulladékgyűjtés.
Martos Dániel: Sebők Endre nincs jelen. A közbeszerzéssel kapcsolatban, Hidasi képviselő úr kérdésére a Jogi
és Pályázati Iroda részéről tudnak válaszolni?
dr. Enyedi Mária: A társasházak is egy évre, illetve az év végéig pályáztak ezekre a szelektív hulladékgyűjtőkre,
ezért ehhez kell igazítani a közbeszerzést. Két hónapra megkötöttük a szerződés, mivel a közbeszerzési
értékhatárt meghaladja, ezért kötjük meg a szerződést a további 10 hónapra. Emiatt javasoltuk a 10 hónapot.
Jövőre pedig újra fogjuk kezdeni, újra felmérjük az igényeket, újabb társasházak fognak jelentkezni a pályázatra,
és ennek megfelelően kötjük meg a szerződéseket.
Timár Gábor bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Hidasi Gábor: Köszönöm, a választ elfogadom. A következő évben, amikor ide érünk, akkor lehet, hogy
érdemesebb lenne meghosszabbítani a szerződést, és nem egy évre kötni a házakkal, hanem legalább kettőre.
Akkor könnyebb helyzetbe leszünk, hogy nem kell minden évben közbeszerzést kiírni. A másik kérdésemet
fenntartom, és ha nincs itt Sebők Endre, akkor az kérésem, hogy a következő bizottsági ülésig ezzel várjunk. Ha
a FESZOFE Kft. ezt a feladatot el tudja vállalni, akkor lehet, hogy jobb árunk tudunk szerződni, és nem is kell
közbeszerzési eljárást kiírni, és ezzel is a FESZOFE Kft-t tudjuk támogatni.
Martos Dániel: Jelzem, hogy a határozati javaslatban a Polgármester urat kérjük fel, ezzel nem kell szerintem a
következő ülésig várni. A Polgármester úr reméljük, hogy beszél néha Sebők Endre ügyvezető úrral, és el fogják
tudni dönteni, hogy ezt a feladatot el tudja-e látni a FESZOFE Kft. Ha igen, akkor közbeszerzési eljárás nélkül
meg lehet bízni a FESZOFE Kft-t, a hatályos jogszabályok szerint.
Veres László: Hidasi képviselő úr hozzászólását szeretném részletesebben hallani, nem tudom, mire gondol
pontosan, hogy tudná ellátni ezt a feladatot a FESZOFE Kft? Hiszen ehhez speciális gyűjtőedényekre, és
speciális gépjárműre van szükség, ami aztán ezeket begyűjti. Nem hiszem, hogy ezek közül bármelyikkel
rendelkezne a FESZOFE Kft. A másik kérdésem pedig, hogy tudunk-e arról valamit, van-e arról valamilyen
tapasztalat, hogy ezek a megigényelt szelektív gyűjtőedények kiérkeznek-e a házakba, intézményekbe? Más
kerületekben hallottam tapasztalatként, hogy azok a házak, ahol ezt megrendelik, több hónapig is várnak rá.
Szeretném megtudni, hogy mik a tapasztalatok Ferencvárosban, ebben az ügyben.
Hidasi Gábor: Sajnálom, ha képviselőtársam nem érti, hogy mire gondoltam. A közbeszerzési értékhatár magas,
és ebben az esetben is ki kell írni. A szállító autót, illetve a gyűjtő edényeket valószínűleg a FESZOFE Kft. is meg
tudja magának vásárolni, hiszen nem egy éve tart ez a pályázat, hanem évek óta működő dologról van szó.
Lehet, hogy hosszútávon a FESZOFE Kft-nek is megéri, hiszen lesz egy ilyen gépjárműve, és további
munkahelyeket tudunk teremteni. Veres képviselő úr, erre gondoltam, ha nem értette, akkor elmagyarázom
mindig, ha erre igény tart.
Martos Dániel: Kérem, hogy Veres képviselő úr kérdését juttassuk el Sebők úr felé, hogy erre mindenféleképpen
választ kapjon. Nem tudok arra válaszolni, hogy kiérkeznek-e a szelektív kukák vagy sem.
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Mivel az előző napirendi pontokat is levettük a napirendről, mivel nem volt jelen, aki
választ tud adni, ezért arra kérem a bizottságot, hogy vegyük ezt le napirendről, mivel a jövő héten újra lesz
bizottsági ülés. Sebők úr ezeket a válaszokat jövő hétig meg tudja nekünk adni. Nem vagyunk elkésve, ha erről a
követező ülésen döntünk, és addig Veres képviselő úr kérdésére is megérkezik a válasz. Az előző két napirendi
pontnál ezt megtettük, a bizottság úgy jár el jól, ha ennél a napirendi pontnál is ezt megteszi, hiszen a válasz nem
érkezett meg.
Martos Dániel: Az előterjesztő én vagyok, az senkit ne tévesszen meg, hogy a készítő nincs jelen. Kérem,
szavazzunk az ügyrendi javaslatról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 5/2012. (I.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-27/2012. sz.
”Házankénti szelektív hulladékgyűjtés közbeszerzési eljárás lefolytatása” című előterjesztést napirendjéről
leveszi.”
(2 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: A napirendhez további kérdés, hozzászólás?
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 6/2012. (I.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy a
házankénti szelektív hulladékgyűjtés szállítási szerződésének tárgyában gondoskodjon közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról, és az eljárás nyertesével kösse meg a szerződést a 2012. március 1. - december 31. közötti
időszakra vonatkozóan.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Köszönöm a mai megjelenést, az ülést bezárom.

k.m.f.

Martos Dániel
elnök
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