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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1105/2009. (VI. 18.) 
sz. határozatában úgy döntött, hogy a „Budapest X. ker. Somfa u.-Ceglédi út-Balkán u. 
kereszteződésében körforgalmú út kiépítésére" vonatkozó megállapodás tekintetében 
közbeszerzési eljárást indít oly módon, hogy az eredményhirdetés legkésőbb 2009. október 31-ig 
megtörténik. 

A „Budapest X. ker. Somfa u.-Ceglédi út-Balkán u. kereszteződésében körforgalmú út 
kiépítésére" hirdetmény közételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 1006/2009. (V.26.) sz. 
határozatában elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervbe történő felvétele. A közbeszerzési eljárás 
becsült értéke bruttó 85 mFt. 

II. 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján 2009. július 1-től megszűnik a közüzemi 
földgázszolgáltatás, helyette a földgáz vételezése a liberalizált versenypiacról vagy egyetemes 
szolgáltatás keretében történik. Az egyetemes szolgáltatás 2009. július l-jétől a korábbi közüzemi 
ellátás helyébe lép, amely a közüzemhez hasonlóan jogszabályokban rögzített keretek között 
működő szolgáltatási formaként nyújt gázvételezési alternatívát 20 m3/óra kapacitást meg nem 
haladó nem lakossági fogyasztók számára. A törvény további egy évre 2010. június 30-áig 
egyetemes szolgáltatásra jogosítja a 20 m3/óra kapacitást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást 
el nem érő fogyasztókat is. E fogyasztók így átmeneti mentességet élveznek a versenypiacra való 
kilépési kötelezettség alól, mely szerint a földgáz igényüket 2010. június 30-áig egyetemes 
szolgáltatótól szerezhetik be. A 100 m3/óra és az azt meghaladó lekötött teljesítménnyel 
rendelkező fogyasztónak a törvény rendelkezése szerint 2009. július l-jétől kötelező a 
versenypiacra történő kilépés. 

A törvény értelemében a Budapest, 1108 Újhegyi sétány 1-3. szám alatti fogyasztási helyen 
(azonosító száma: 24010307) 2009. július 01-től kötelező a versenypiacra történő kilépés, mivel 
gázmérő teljesítménye a 100m3/óra. A versenypiacra történő kilépéshez közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. Ennek érdekében a Budapest, 1108 Újhegyi sétány 1-3. szám alatti 
fogyasztási helyen történő földgázszolgáltatás igénybevételéhez a 2009. évi közbeszerzési terv 
kiegészítse szükséges. Az eljárás lefolytatásához az alábbi adatok állnak rendelkezésünkre: A 
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fogyasztási hely 2008. évi gázfelhasználása az önállóan működő intézmény leolvasott adati 
alapján 259.000 m3 volt. A gázfelhasználás ezen mennyiségének 2009. július 1-ére vetített 
költsége a Fővárosi Gázművek ECO fix tarifacsomagjában szereplő díjtételével számolva: alapdíj 
1.800.000 + áfa (éves szinten); forgalmi (fogyasztás) díj 27.889.000 + áfa (éves szinten). Összesen 
29.689.000 + áfa (éves szinten). 

Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2009. júliusi ülésén 
tárgyalja, és a döntését a testületi ülésen az elnök szóban ismerteti. 

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: 

Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. ker. 

Somfa u.-Ceglédi út-Balkán u. kereszteződésében körforgalmú út kiépítésére" irányuló 
hirdetmény közételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást 85 mFt becsült költséggel 
felveszi a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési 
tervébe. 
Egyúttal felkéri a polgármestert a közbeszerzési pályázat megindítására. 

Határidő: - közbeszerzési tervbe felvétel: azonnal 
- közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2009. október 15. 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete „Újhegy sétány 1-3. 
fölgázszolgáltatás igénybevétele" irányuló hirdetmény közételével induló egyszerű 
közbeszerzési eljárást 30 mFt becsült költséggel felveszi a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe. 
Egyúttal felkéri a polgármestert a közbeszerzési pályázat megindítására. 

Határidő: - közbeszerzési tervbe felvétel: azonnal 
- közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2009. szeptember 15. 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. június 30. 

Szarvasi Ákos" 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból l á t t a : 

f l r . M D C 7 f o l í Tr>4-w.í— 

j e g y z ő 


