
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

az Önkormányzat 2011. első félévi lezárt közbeszerzési eljárásairól 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet 2. függeléke V. fejezete 3. pontja szerint "A Jegyzői Iroda félévente 
tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére a lezárt közbeszerzési eljárások rövid 
összegzése formájában.". Ennek megfelelően a Jegyzői Iroda elkészítette az Önkormányzat 
által 2011. első félévben lefolytatott és lezárult közbeszerzési eljárásokról készült összegzést. 
Az előterjesztés l. melléklete tartalmazza az egyes eljárásokhoz kapcsoltan a közbeszerzési 
terv hivatkozott sorát, valamint a testületi határozatot. 

A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét a Képviselő
testület 163/20 ll. (III. l 7.) önkormányzati határozatával fogadta el. A közbeszerzési tervben 
szereplő tételek közül ll eljárás került lefolytatásra, ebből l eredménytelenül zárult. Egy 
eljárás esetében az egyik ajánlattevő vitatja a közbeszerzési eljárás eredményét. 

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a 
Gazdasági Bizottság, közösségi értékhatárt elérő eljárás esetén a Képviselő-testület hozza. Így 
l O esetben a Gazdasági Bizottság, illetve a "Kétmilliárd forintos folyószámla hitelkeret 
biztosítása" tárgyú közbeszerzés esetében a Képviselő-testület hozta meg a döntést. 

l. Tárgy: Kétmilliárd összegű folyószámla hitelkeret biztosítása 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 03. ll. 
Nyertes neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum 
Szerződéses összeg: l hónapos bubor fixing + 2,4 % kamat 
Teljesítés ideje: 2012. 05. 22. 
Határozat: a Képviselő-testület 246/2011. (IV. 21.) határozata 

2. Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és 
intézményei részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése 
Ajánlati felhívás megindítása: 2010. évi közbeszerzési tervben szereplő, áthúzódó tétel 
Nyertes neve: FullTec Computer Kft. 
Szerződéses összeg: 14 477 400 Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 03. 03. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 54/2011. (II. 2.) határozata 
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3. Tárgy: Budapest X., Salgótarjáni út 47. szám alatti önkormányzati intézmények 
magastető cseréje kiviteli terveinek elkészítése 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. Ol. 18. 
Nyertes neve: AAA INVEST Építőipari Tervező és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
Szerződéses összeg: l 627 OOO Ft + áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 04. 29. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 92/2011. (III. 2.) határozata 

4. Tárgy: Budapest X., Kis-Pongrác lakótelep területén építészeti tervezés - Kis
Pongrác közösségi klub és szolgálgató iroda kiviteli tervinek elkészítése 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 01.18. 
Nyertes neve: TOP-Kvalitás Kft. 
Szerződéses összeg: l 500 OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 04. 29. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 93/2011. (III. 2.) határozata 

5. Tárgy: Önkormányzati kártyarendszer (Kőbánya kártya ) kidolgozása, 
kialakítása és 5-éves üzemeltetése 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 04. 20. 
Nyertes neve: AquaSoft 2004 Szoftverfejlesztő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Szerződéses összeg: 8 OOO OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 5 év 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 264/2011. (V. 18.) határozata 

6. Tárgy: Önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 04. 20. 
Nyertes neve: KMH Print Production Kft. 
Szerződéses összeg: 14 350 OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2012. 05. 30. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 270/2011. (V. 18.) határozata 

7. Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátása I. 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 05. 05. 
Az eljárás eredménytelen lett. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 290/20 ll. (VI. l.) határozata 

8. Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátása II. 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 06. Ol. 
Nyertes neve: PricewaterhouseCoopers Kft. 
Szerződéses összeg: 

- Könyvvizsgálói feladatok ellátása: 230 OOO Ft/hó +áfa 
- Könyvvizsgálói szakértői tanácsadás eseti megbízás szerint: 50 OOO Ft/óra + áfa 

Teljesítés ideje: határozatlan idő 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 404/2011. (VII. 7.) határozata 
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9. Tárgy: Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011. (Zeneiskola) I. 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 06. Ol. 
Nyertesek neve: 

- l. rész: klasszikus fafúvós hangszerek- Fon Trade Music Kft. 
Szerződéses összeg: l 312 OOO Ft+ áfa 

-7. rész: baritonkürt- And & And Hangszerjavító Kft. 
Szerződéses összeg: 220 OOO Ft + áfa 

Teljesítés ideje mindkét rész esetében: 2011. 07. 29. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 364/2011. (VI. 29.) határozata 

l O. Tárgy: Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011. (Zeneiskola ) II. 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 06. 29. 
Nyertesek neve: 

- l. rész: hangversenyzongora, pianínó és harmonika - Tutto Hangszer Kft. 
Szerződéses összeg: 13 443 OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 08. 22. 

-2. rész: klasszikus zenei vonóshangszerek- A. Folk Kft. 
Szerződéses összeg: l 512 320 Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 08. 22. 

- 3. rész: gitár- Segovia Bt. 
Szerződéses összeg: 269 600 Ft + áfa 
Teljesítés ideje: 2011. l O. 31. 

- 4. rész: népi klarinét, tárogató, népi furulya- Tárogató Műhely Kft. 
Szerződéses összeg: 382 OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 10. 31. 

-5. rész: tambura- Arató-Hangszer Kft. 
Szerződéses összeg: 672 OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: 2011. 09. 30. 

Határozat: a Gazdasági Bizottság 429/2011. (VII. 21.) határozata 

ll. Tárgy: Web portál fejlesztés 
Ajánlati felhívás megindítása: 2011. 06. 15. 
Nyertes neve: Localinfo Kft. 
Szerződéses összeg: 4 400 OOO Ft+ áfa 
Teljesítés ideje: Az EN-CO Software Kft., mint ajánlattevő előzetes vitarendezési 
kérelmet nyújtott be a közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel szemben, a törvényes 
határidőn belül. A Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 10-ei rendkívüli ülésének 
napirendjére tűzte a tárgyi eljárás eredményéről hozott döntése felülvizsgálatát. 
Határozat: a Gazdasági Bizottság 432/2011. (VII. 21.) határozata 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2011. első félévben 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készült tájékoztatót a Gazdasági Bizottság a soros 
ülésén tárgyalja. A döntést a Bizottság elnöke a testületi ülésenszóban ismerteti. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
által a 2011. első félévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített tájékoztatót az 
előterjesztés l. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Budapest, 2011. augusztus 2. 

Dr. 
jegyző 
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----------

l. melléklet 

l. 

A 2011. évi közbeszerzési tervben szereplő és az I. félévben lezárult eljárások, 
a testületi döntésekkel együtt 

1.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz a 
nettó 50.737.770,- forint össze2et a Kbt. 32.~ b) pont.ia alapján) 

Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

I.2.1 Kétmilliárd forintos folyószámla hitel-keret biztosítása 

162/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattalJ 

érték 
100 OOO OOO 

A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a "Kétmilliárd forintos hitelkeret 
biztosítása" tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az Országos 
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg. 01-10-041585) 
képviseletében eljáró Budapesti Régió Önkormányzati Fiókját (I 0 54 Budapest, Báthori u. 9.) hirdesse 
ki, az ajánlati ár (nettó): l havi BUBORfixingje + 2,4 %. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármester! a szerződés aláírásának 
napjától számított egy éves időtartamra szóló szerződés megkötésére a kiírásban megjelölt törvényes 
határidő szerint. 

246/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"2 OOO OOO OOO Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítása" tárgyú hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi 
Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg. 01-10-041585) képviseletében eljáró Budapesti 
Régió Önkormányzati Fiókját (1054 Bp., Báthori u. 9.) hirdeti ki, az ajánlati ár (nettó) l havi 
BUBOR fixingje + 2,4%. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírásának napjától számított egyéves időtartamra 
szóló szerződés megkötésére, a kiírásban megjelölt törvényes határidő szerint. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
J egyzői Iroda 

2. 
Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (2010. évi közbeszerzési tervből
áthúzódó tételként) 

I.l. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz az 
50.737.770,- forint összeget a Kbt. 30.§ b) pontja alapján 
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Tervezett 

Tervezett beszerzés 
beszerzés 
előzetesen 

megnevezése 
becsült nettó 

költsége (HUF) 

Informatikai eszközök 
I. l. 6 

beszerzése 2010-2011 49 600 OOO 

54/2011. (Il. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 

Megjegyzés 

Keretszerződés megkötésére 
vonatkozó, fedezete a 

tárgyévi önk. költségvetésben 
34 600 OOO Ft biztosított, 2011-

re 15M Ft 

A Gazdasági Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és 
intézményei részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesének a FullTec Computer Kft.-t (1196 Budapest, Jahn Ferenc u. 
226.) hirdeti ki nettó 14.477.400 Ft ajánlati árral és termékenként 48 hónap jótállási 
határidővel. 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére 2011. március 03-i határidővel. 

3. 

II 3 É T t T • b h T T (h T t Tk l T • h l d' tt T 15 OOO OOO ~ . t .. . . n esi e ru az as a er e e e en vagy megJ a a LJa a ne o . . ' - onn os szeg~ t) 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
II.3.3 városrehabilitációja-Gyöngyike utcai intézmények 40 200 800 

tetőcseréje 

92/2011. (III. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság a "Budapest X., Salgótarjáni út 47. szám alatti önkormányzati 
intézmények magastető cseréje kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesének az AAA INVEST Építőipari Tervező és Mérnöki Tanácsadó Kft-t (1143 
Budapest, Stefánia út 16. III/2.) hirdeti ki nettó 1.627.000 Ft ajánlati árral és 2011. április 29-
ei teljesítési határidővel. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

4. 

II 3 É T T • b h T T (h T Tk l T • T 15 OOO OOO ~ . t .. h l d' . . n tesi e ru az as a erte e e en va~y me~J a a lJa a netto . . 
' -

orm osszege t) 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

II.3.2 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 21 970 160 
városrehabilitációja-Pongrác közösségi ház kialakítása 
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93/2011. (III. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság a "Budapest X., Kis-Pongrác lakótelep területén építészeti tervezés
Kis-Pongrác közösségi klub és szolgáltató iroda kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesének a TOP-Kvalitás Kft-t (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) 
hirdeti ki nettó 1.500.000 Ft ajánlati árral és 2011. április 29-ei teljesítési határidővel. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

5. 
11.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,- forint 
osszege t) 

Tervezett beszerzés megnevezése 

II.2.4 Kőbánya Kártya bevezetése 

264/2011. (V. 18.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 

Előzetesen becsült nettó 
érték 

8 OOO OOO 

A Gazdasági Bizottság az "Önkormányzati kártyarendszer kidolgozása, kialakítása és 5 éves 
üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének az AquaSoft 2004 Szaftverfejlesztő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságat (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 
152/H) hirdeti ki, és felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyzői Iroda vezetője 

6. 
11.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,- forint 
osszege t) 

Tervezett beszerzés megnevezése 

II.2.7 Nyomdai szolgáltatás 

270/2011. (V. 18.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

Előzetesen becsült nettó 
érték 

15 OOO OOO 

A Gazdasági Bizottság az "Önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesének a KMH Print Production Kft-t (1158 Budapest, Késmárk u. 
24.) hirdeti ki nettó 14 350 OOO Ft ajánlati árral azzal, hogy a szerződés összegéből a 2011. 
évben nettó 8 400 OOO Ft + ÁFA kerül ki fizetésre. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyző i Iroda vezetője 
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7-8. 

11.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,- forint 
.. t) osszege 

Tervezett beszerzés megnevezése 

II.2.11 Könyvvizsgáló 

Az első eljárás eredménytelenül zárult: 

290/201 J. (VL J.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 

Előzetesen becsült nettó 
érték 

12 OOO OOO 

A Gazdasági Bizottság a" Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 92. §b) pontja alapján eredménytelennek 
nyilvánítja. 

404/2011. (VII. 7.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a "Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és egyidejűleg a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
eljárás nyertesének, mint a legalacsonyabb egységárú ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt, a 
PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.), a második legkedvezőbb 
ajánlattevőnek pedig az Audit Network Hungary Kft-t (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) 
hirdeti ki. 
A Bizottság felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, 

gazdasági és fej lesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyző i Iroda vezetője 

9-10. 

II l Á b T (h T Tk l T • h l d' t T 8 OOO OOO f . t .. . . ru eszerzes a erte e e en vagy megJ a a l.Ja a ne to . . ,- orm osszege t) 
Tervezett beszerzés megnevezése 

II. l .4 Zeneisk o la hangszervásárlás 

364/2011. (VI. 29.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 

Előzetesen becsült nettó 
érték 

18 352 OOO 

A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozék ok beszerzése 20 ll-ben" tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesének 

8 



• klasszikus fafúvós hangszerek tekintetében a Fon Trade Music Kft-t (l 081 Budapest, 
Kiss József u. 14.) hirdeti ki, nettó l 312 OOO Ft ajánlati árral, l napos szállítási 
határidővel; 

• baritonkürt tekintetében az And & And Kft-t (2083 Solymár, Hősök u. 59.) hirdeti ki, 
nettó 220 OOO Ft ajánlati árral, l O napos szállítási határidővel. 

A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a szerződések megkötésére. 

429/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az l. rész 
tekintetében (hangversenyzongora, pianínó és harmonika) a Tutto Hangszer Kft.-t (8300 
Tapolca, Deák Ferenc utca 17. fszt. 2.) hirdeti ki, nettó 13 443 OOO Ft ajánlati árral, 6 napos 
szállítási határidővel. 

A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 2. rész 
(klasszikus zenei vonós hangszerek) tekintetében az A.FOLK Kft.-t (1107 Budapest, 
Érsemlyéni utca 12.) hirdeti ki, nettó l 512 320 Ft ajánlati árral, 6 napos szállítási határidővel. 

A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 20 ll-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 3. rész (gitár) 
tekintetében a Segovina Bt.-t (1064 Budapest, Rózsa utca 52.) hirdeti ki, nettó 269 600 Ft 
ajánlati árral, 16 napos szállítási határidővel. 

A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 20 ll-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 4. rész (népi 
klarinét, tárogató és népi furulya) tekintetében a Tárogató Műhely Kft.-t (1037 Budapest, 
Remetehegyi út 155.) hirdeti ki, nettó 382 OOO Ft ajánlati árral, 3 napos szállítási határidővel. 

A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az 5. rész 
(tambura) tekintetében az Arató Hangszer Kft.-t (1065 Budapest, Hajós utca 27.) hirdeti ki, 
nettó 672 OOO Ft ajánlati árral, 30 napos szállítási határidővel. 

Egyúttal felkéri a polgármestert a szerződések megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 
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ll. 

11.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,- forint 
) osszeget 
Tervezett beszerzés megnevezése 

II.2.6 Web portál fejlesztés 

432/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 

Előzetesen becsült nettó 
érték 

10 300 OOO 

A Gazdasági Bizottság a "Kőbánya Intemetes Portál elkészítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Localinfo Kft.-t (1106 Budapest, 
Gyakorló utca 19.) hirdeti ki bruttó 4 400 OOO Ft ajánlati árral. 
Egyúttal felkéri a polgármestert a szerződések megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 
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