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(A bizottság 10 óra 6 perckor kezdődött zárt ülésének folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 15 perc) 

 

A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának 
polgármestere által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés 
iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/100/2013.) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Köszöntöm az alpolgármester urat és munkatársait. 
Remélem, az alpolgármester úr eltekint attól, hogy felsoroljak mindenkit név szerint, de azért 
a jegyzőkönyv kedvéért: Illés István kabinetfőnök, dr. Sélley Zoltán János vezérigazgató, a 
Vagyonkezelő részéről és természetesen Puskás András alpolgármester úr.  

A bizottság úgy döntött, hogy napirendre vette ezt a kiegészítést, amiről nem 
mondhatni, hogy rettenetesen korán érkezett volna a bizottság titkárságára.  

Nekem az lenne az első kérdésem tisztelettel - látom itt az indokokat, nem is látok 
akkora problémát -, hogy mi az oka annak, hogy ez ilyen rendkívüli sietséggel történik. 
Ennyit kérdeznék. Alpolgármester úr, parancsoljon! 

Puskás András tájékoztatója  

PUSKÁS ANDRÁS alpolgármester (Budapest V. kerület): Tisztelettel köszöntöm én 
is az elnök urat és a bizottság tagjait. A kérelmünk sürgősségi indoka az, hogy szeretnénk a 
Kossuth téri beruházással párhuzamosan haladni, hiszen mind az Országgyűlés elnökétől, 
mind a miniszterelnök úrtól azt a kérést kaptuk, hogy a Kossuth téri projekt 2014 márciusára 
tervezett befejezésével a csatlakozó beruházásainkat hangoljuk össze, és ugyanakkor 
készüljenek el.  

Ehhez nyilván egy sor megelőző lépés szükséges. Egyik nem lényegtelen lépése ennek 
a mai nemzetbiztonsági bizottsági ülés, illetve a holnapi kormányülés, aminek előfeltétele, 
hogy ki tudja hirdetni a kormány a remélhetőleg pozitív döntését ezen projekt kapcsán mind a 
kiemelt státuszról, mind a nemzetbiztonsági státuszáról. Ehhez szükség van a mai bizottsági 
döntésre.  

Szeretném megköszönni ezúton is, hogy az elnök úr napirendre vette a kérelmünket, és 
a sürgősséget elfogadta. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, ez bruttó 2 milliárd 600 millió 500 ezer 

forint. Jól mondtam? 
 
PUSKÁS ANDRÁS alpolgármester (Budapest V. kerület): Így van. A projekt több 

részből áll, több utcát érint. Csatlakozó beruházásként értelmezhető a Kossuth térhez, 
fizikailag is több helyen csatlakozik ehhez. Remélem, a kiosztott mellékletben benne van, 
vagy van nálunk olyan térkép, amelyen pontosan be tudjuk mutatni az elnök úrnak és a 
képviselőknek, és természetesen mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk. Itt van egyébként a 
teljes műszaki leírása a projektnek, tehát bárki a szükséges részleteket megismerheti ezáltal.  

Látszik a tervek alapján, hogy a teljes Olimpiai Parkot megújítjuk, ez a Fehérház és az 
amerikai ház közötti parkosított terület. Ez egy gyönyörű zárt parkot fog jelenteni a jövőben, 
egy többfunkciós parkot egy szoborszerű olimpiai ötkarikával is, ami majd egy új 
látványossága is lehet egyébként a városnak, éjszakai kivilágítást is fog kapni.  

Magát a Balassi Bálint utcát annyiban érinti, hogy a Markó utcáig terjedő jövőbeni 
zsákvégét szeretnénk felújítani ennek a Balassi Bálint utcának, és azt reméljük még, hogy a 
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főváros tovább fogja folytatni a Balassi Bálint utca felújítását egészen a Jászai Mari térig. Mi 
ebből a Markó utcáig terjedő szakaszt vállaltuk át a főváros útjából. 

A Falk Miksa utcát teljes egészében érinti a felújításunk, ez nyilván szintén 
csatlakozik fizikailag a Kossuth térhez, illetve a csatlakozó keresztutcákból újítjuk fel a Falk 
Miksa utca és a Balassi Bálint utca közötti szakaszokat, tehát a Balaton utca, Stollár Béla 
utca, illetve Markó utca egyes részeit. Ezen kívül a projekt része még a teljes Nagy Ignác 
utca, illetve a Bihari János utca felújítása, és így kerek. Mi ezt észak-lipótvárosi felújítási 
programként emlegetjük; erre egyébként európai uniós pályázatot is szeretnénk beadni, és azt 
reméljük, hogy nyerünk támogatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Az összeget és az indokokat 

tisztáztuk. Az értem is, hogy a két projektnek párhuzamosan kell haladnia, és az is meggyőző, 
hogy itt érkeztek ilyen nyilatkozatok, többek között az Alkotmányvédelmi Hivatal 
főigazgatójától - számomra az a legrelevánsabb. Természetesen mélyen tisztelem, ha az 
Országos Bírósági Hivatal és a honvédelmi miniszter is ezt fontosnak tartja, de 
nemzetbiztonsági szempontból az én számomra Göbölös úr véleménye a fontos, aki ezt 
támogatja, és nemzetbiztonsági indokokkal szolgál. 

A magam részéről az, hogy napirendre vettük, és hogy a magam részéről nem vagyok 
ellene, rendben van. Azért fogok tartózkodni, mert azt azért kérném tisztelettel, hogy a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál vagyunk kihelyezett ülésen - nem tudom, hogy ez 
most elsősorban az alpolgármester úrnak szól-e vagy pontosan kinek, aki az előkészítő 
munkában részt vesz. Azért az nem szerencsés, ha április 16-ai dátummal Göbölös úrnak már 
van egy ilyen véleménye, és most már május 7. van. Elegánsabb lett volna, ha ez pár nappal 
korábban érkezik, a magam részéről akkor nyugodtabb szívvel támogattam volna. Így azért 
bennem az a rossz érzés van, hogy a bizottság munkáját kevéssé segíti, ha utolsó este érkezik 
egy ilyen javaslat. 

Határozathozatal  

Van-e képviselőtársaim részéről kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor kérdezem, 
hogy ki támogatja ezt a közbeszerzést. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 

És szeretném mondani, arra kérnék mindenkit, hogy nagyon picit korábban jelezzék 
ezt, mert így nehéz helyzetbe hozták… 

A bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megadta a közbeszerzési 
mentesítést.  

További jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy a projekt ebben a formában 
megvalósul. (Puskás András: Köszönjük szépen a bizottság támogatását. - A meghívottak 
távoznak az ülésről.)  

A 2. napirendi pont is lement. A vendéglátóinktól egy nagyon pici türelmet kérnék, 
mert a jövő heti menetrendet egyeztetnénk. És köszönjük a lehetőséget, és elnézést, hogy a 
saját ügyeinkbe is belemerültünk. 

Egyebek  

Jövő héten, 14-én, 13 órakor nemzetbiztonsági bizottsági ülés van. Előtte Mile Lajos 
tényfeltáró albizottságot vezető képviselőtársam elnökletével tényfeltáró albizottsági ülés van, 
12 órától. Ezt csak a tervezhetőség kedvéért mondom. Ezen túl, az volt a kérés, csak hogy 
tervezhető legyen, hogy lehetőség szerint, amelyik napon nemzetbiztonsági bizottsági ülés 
van, az albizottság akkor legyen, hogy ne bonyolítsuk olyan rettenetesen. Természetesen nem 
lebecsülve a tényfeltáró bizottság rendkívül fontos vizsgálatát. 
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Akkor tulajdonképpen elfogytak a napirendi pontjaink, úgyhogy, ha 
képviselőtársaimnak sincsen semmilyen észrevétele, javaslata… (Nem érkezik jelzés.) …, 
akkor befejezzük az ülést.  

Szeretnénk megköszönni a bizottság nevében a lehetőséget, az ajándékot, a 
tájékoztatást meg ezt a lehetőséget, hogy egy picit megbonyolítottuk mindenki életét azzal, 
hogy külsős vendégeket fogadtunk ezen a helyen.  

(Jelzésre:) Főigazgató úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS JÓZSEF, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója: Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Azt javasolnám, mivel időkereten belül vagyunk, és én úgy tudom, hogy 
12 órára volt tervezve a sajtótájékoztató… (Jelzésre:) Háromnegyed tizenkettőre. Ha az elnök 
úr, a bizottság tagjai a sajtó felé tájékoztatást akarnak adni, akkor elő van készítve egy 
helyiség. Nem tudom, kik jönnek a sajtótól, a kollégáktól még nem kaptam visszajelzést. 
(Jelzésre:) Tizenheten. A hely varázslatos szelleme biztosan vonzza a sajtót. Úgy gondolom, 
ez lenne a következő helyszín. Utána pedig szeretnénk tisztelettel vendégül látni a bizottságot 
- és a szakértő hölgyeket és urakat is természetesen - a mellettünk lévő helyiségben egy 
kellemes, beszélgetős ebédre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 25 perc.) 
 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 

 


