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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2021. július 5-én 

15.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:       Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
             Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
 
Jelen vannak: Takács Krisztián,  
            Takács Zoltán,  
            Jancsó Andrea, 
            Torzsa Sándor, 
            Gyurákovics Andrea,  
            Borbás Gabriella (igazoltan távol), 
            Tompos Márton (igazoltan távol), 
            Ferenczy Lászlóné,  
            Mezey István, 
            Mathauser Tünde  
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, dr. Szabolcs Mária aljegyző, dr. Ruzits Ákos aljegyző, 
Koór Henrietta csoportvezető, Török Timea jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak: dr. Mechler András FESZ Kft. ügyvezető igazgató, Márton József FESZOFE Kft. ügyvezető 
igazató, Rózsavölgyi János a BKIK részéről. 
 
Takács Krisztián: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság minden tagját. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 
fővel határozatképes, az ülést 15:06 órakor megnyitom.  
 
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
GKB 27/2021. (VII.5.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására 
kiírandó közbeszerzési eljárás. 

10/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató 

 
2./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása. 

11/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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(8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti 
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás 

10/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató 
 

Torzsa Sándor: A Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és elhangzott az Igazgató Úr részéről 
egy szóbeli módosítás. Azzal fogadtuk el, hogy eredendően két éves időintervallumról van szó, ehelyett 
nem két évre, hanem egy évre került kiírásra a pályázat, tehát nem 2023. augusztus 31. szerepel benne, 
hanem 2022. augusztus 31. napjáig történnének meg a kiírások és minden anyagban ez a dátum 
szerepel. Tehát 12 hónapra módosul, azért mert különböző elképzelések vannak arról, hogy a FESZ Kft. 
felújítása során saját hatáskörbe vonja az orvosi ügyeletet, illetve annak ellátását, vagyis még bizonytalan 
az, hogy az állami hatáskörbe kerülnek az orvosi ügyeletek ellátása, ezért döntöttünk az egy év mellett 
és utána majd hosszabb időre, ha arról van szó.  
 
Gyurákovics Andrea: Annyi kérdésem lenne Igazgató Úrhoz, hogy ezzel egyetért-e, (A válasz: igen volt), 
mert ez egyébként nem hangzott el, vagyis, hogy a FESZ Kft. részéről rendben van-e? Előterjesztőként 
valamiért nem ő volt meg a fejemben, bocsánat, biztosan én tévedtem.  
 
Takács Krisztián: Kérem, szavazzunk a 10/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
GKB 28/2021. (VII.5.) 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2021. 
számú,” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 24 órás, központi felnőtt 
háziorvosi ügyelet ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás” című előterjesztést. 
Határidő: 2021. július 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Krisztián: Kérem, szavazzunk az előző határozat visszavonásáról, mert módosítás nélkül 
fogadtuk el azt.  
 
GKB 29/2021. (VII.5.) 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 28/2021. (VII.5.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Határidő: 2021. július 5. 
Felelős: Takács Krisztián 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 



3 

 

Takács Krisztián: Ezzel elfogadtuk a visszavonást. Kérem, újra szavazzunk a határozati javaslatról, 
azzal a módosítással, hogy a 2021. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. időszakra vonatkozó 
közbeszerzési eljárásának lefolytatása helyett, 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. időszakra 
vonatkozóan történik a közbeszerzési eljárás.  
 
GKB 30/2021. (VII.5.) 

Határozat 
 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2021. 
számú” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 24 órás, központi felnőtt 
háziorvosi ügyelet ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás” című előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. időszakra 
módosuljon.  
Határidő: 2021. július 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
2./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 

11/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Krisztián: Van-e bárkinek kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Ferenczy Lászlóné: Az előterjesztés alapján úgy tűnik, hogy többletfeladatot kap a FESZOFE Kft.. Az 
lenne a kérdésem, hogy ennek milyen anyagi vonzata van? Van-e egyáltalán arra elképzelés, hogy mibe 
fog mindez kerülni? Hogyan kerül módosításra a közszolgálati szerződés anyagi részre? 
 
Reiner Roland: Két olyan része van a módosításnak, ami érinti a FESZOFE KFt. költségvetését. Az egyik 
a Főkert által átvállalt területeknek a kaszálása, itt a tavalyi 6 alkalommal volt a kerület egésze lekaszálva. 
Erre a FESZOFE Kft. év elején készített költségvetésénél 8 alkalomra emeltük ezen alkalmak számát. Ez 
most 7 alkalomra csökken. Az így megspórolt összegből a FESZOFE Kft. tudja kaszálni a Főkert által 
ideiglenesen átvett területeket. Ennek nincsen külön anyagi vonzata. A parkgondnoki munkakör esetén, 
ott értelemszerűen a megnövekedett munkaidő fog járni valamekkora plusz költséggel. Jelenleg a 
FESZOFE Kft-nek juttatott támogatási szerződés alapján fizetett összeg, amely alapvetően munkabérre 
megy, az tartalmaz egy plusz összeget, mert nem sikerült olyan ütemben felvenni az új munkavállalókat, 
mint amilyennel reméltünk, illetve amelyre forrást kapott a FESZOFE Kft. Ezért nem tartalmaz külön 
költségvetési tervmódosítást, mert a jelenlegi helyzetben mindkét tétel kigazdálkodtatható.   
 
Jancsó Andrea: Nekem Alpolgármester Úrhoz lenne kérdésem. A Főkerttől vállalunk át fűkaszálást és 
a többi kerületben is ezzel üzletel a Főkert. Kapunk-e valamilyen kompenzációt a Fővárosi 
Önkormányzattól, arra, hogy mi az ő feladatukat látjuk el? Értem, hogy belefér a FESZOFE Kft. 
költségvetésébe, de ennek ellenére kapunk-e valamilyen kompenzációt?  
 
Reiner Roland: Az egészre azért van szükség, és valóban ez több más kerületben is megtörténik, mert 
a Főváros anyagi helyzete rosszabb, mint a kerületeké, ezért élünk ezzel a lehetőséggel, hogy átvállaljuk. 
Azt tudom mondani, hogy nem fizet ezért a Főkert, hiszen neki sincsen pénze, egyéb módon fogunk velük 
együttműködni. Például előrehaladott tárgyalások vannak a készülő fakataszterhez, a Főkert az általa 
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felmért fákhoz tartozó adatokat odaadja. Ezt egy bartel típusú szerződésnek tekinthetjük, erre van 
lehetőség.  
 
Takács Krisztián: Kérem, szavazzunk a 11/2021. sz. előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
GKB 31/2021. (VII.5.) 

 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a Képviselő-testületnek a 11/2021. számú „A 
FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést. 
Határidő: 2021. július 6. 
Felelős Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Krisztián: Köszönöm a részvételt, az ülést 15:20 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
                                          Takács Krisztián 

                                                     elnök 
Gyurákovics Andrea 
     bizottsági tag 
 
 
     Török Timea 
jegyzőkönyvvezető 
 


