
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2011. július 21-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., 
Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 1420 óra 

Jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István a bizottság 
képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, a bizottság nem képviselő tagja 

Elnök: Agócs Zsolt 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
alpolgármester 
alpolgármester 

2011 AUG O 4. 

..... / ... cll! 
melléklel 

Elöadó: Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Csere Fruzsina 
Mozsár Ágnes 
Kovács József 
Verbaj Lajos 

Jogi Osztály részéről 
Polgármesteri Kabinet részéről 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Jegyzői Iroda részéről 

.~~~{w~~~~~--~~ 

Dr. Aziz-Malak N óra 
Pándiné Csernák Margit 

Meghívottak: 
Murvai László 

Jegyzői Iroda részéről 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 

Saldo Zrt. részéről 

Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Gazdasági Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva 
vezeti. 

426/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. "Építészeti terv készítése - Újköztemető virágpiac építési engedélyezési terve" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása. 

2. A "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 20 ll-ben" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása 

3. A "Web portál fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

4. A Budapest X. Mádi utca 15/b. II. 18. szám alatti ingatlan megvétele. 

5. A Lázár és fiai Kft. (2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő u. 47.) tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelem. 

6. Az Újköztemető előtti körforgalom megvalósításához szükséges közművek 
kiváltásához kapcsolódó igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alóli felmentésrőL 

1./ Napirendi pont: 
"Építészeti terv készítése-Újköztemető virágpiac építési engedélyezési terve" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása. 

427/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság elfogadja az "Új Köztemető virágpiac-építési engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 

2./ Napirendi pont: 
A "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011-ben" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása 

428/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 20 ll-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban a Tutto Hangszer Kft.-t 
(8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 17. fszt. 2.) az l. rész (hangversenyzongora, pianínó és 
harmonika) tekintetében, az A.FOLK Kft.-t (1107 Budapest, Érsemlyéni utca 12.) a 2. rész 
(klasszikus zenei vonós hangszerek) tekintetében, a Segovia Bt.-t (1064 Budapest, Rózsa utca 
52.) a 3. rész (gitár) tekintetében, a Tárogató Műhely Kft. (1037 Budapest, Remetehegyi út 
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155.) a 4. rész (népi klarinét, tárogató és népi furulya) tekintetében, és az Arató Hangszer 
Kft.-t (1065 Budapest, Hajós utca 27.) az 5. rész (tambura) tekintetében a szállítási szerződés 
teljesítésére alkalmasnak, ajánlatukat érvényesnek nyilvánítja. 

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 20 ll-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 2. rész 
(klasszikus zenei vonós hangszerek) tekintetében az A.FOLK Kft.-t (ll 07 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 2011-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 2011-ben" tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 4. rész (népi 
klarinét, tárogató és népi furulya) tekintetében a Tárogató Műhely Kft.-t (l 037 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: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 
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3./ N apirendi pont: 
A "Web portál fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

430/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság az alábbi, a "Kőbánya Internetes Portál elkészítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítja: 

• az R+R Periféria Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 35.) ajánlatát a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 88. §(l) bekezdés f) pontja 
alapján, 

• az IBCNet-Magyarország Kft. (1023 Budapest, Zsigmond tér 10.) ajánlatát a Kbt. 88. 
§(l) bekezdés f) és g) pontja alapján, 

• a Webra International Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 35.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (l) 
bekezdés f) pontja alapján. 

43112011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság a "Kőbánya Internetes Portál elkészítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az EN-CO Software Kft. (l 096 Budapest, 
Telepy utca 18. 118.) és a Localinfo Kft. (1106 Budapest, Gyakorló utca 19.) ajánlattevőket a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatukat érvényesnek nyilvánítja. 

432/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság a "Kőbánya Internetes Portál elkészítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Localinfo Kft.-t (ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 19.) hirdeti ki bruttó 4 400 OOO Ft ajánlati árral. 

Egyúttal felkéri a polgármcstert a szerződések megkötésére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 
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4.1 N apirendi pont: 
A Budapest X. Mádi utca 15/b. II. 18. szám alatti ingatlan megvétele 

ELNÖK: a 4./ napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ 
pontj a alapj án. 

-zárt ülés-

5.1 N apirendi pont: 
A Lázár és fiai Kft. (2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő u. 47.) tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelem. 

434/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki tulajdonostársi hozzájárulást a Lázár és 
Fiai Kft. (2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő u. 47.) részére, a Budapest X., Kada u. 120-122. sz. 
alatt található 41203/42 hrsz.-ú társasház két albetétjének (41203/42/B/1 és 41203/42/B/2) 
összevonásához. 
A bizottság egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az összevonásra vonatkozó építéshatósági 
eljárásban keletkező határozattal kapcsolatban az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat megillető 
fellebbezési jogról lemondjon. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

435/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a 
Budapest X., Kada utca 120-122. sz. előtt található buszmegálló fölé hogyan lehet esőbeállót, 
autóbuszvárát létesíteni, melynek megvalósítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Lázár és Fiai Kft.-vel, a BKV-val és a Fővárosi Önkormányzattal. A Gazdasági Bizottság 
egyben felkéri a polgármestert, hogy képviselje a kőbányai lakosság érdekeit a tárgyalásokon. 

6.1 Napirendi pont: 
Az Újköztemető előtti körforgalom megvalósításához szükséges közművek 
kiváltásához kapcsolódó igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alóli felmentésrőL 

436/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, l ellenszavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, 
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valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 26. § (2) 
bekezdése alapján a Bonex Építőipari Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Szabolcs u. 29. 
cégjegyzékszáma: 13-09-078806) részére a Budapest X., Sírkert úti és a Kozma utcai 
nagyközép-nyomású gázvezeték felújításának kivitelezési munkái, másrészt a Kozma utcai 
csatorna-rekonstrukció kivitelezési munkái tekintetében az igénybevételi-díjfizetési 
kötelezettség alól adjon felmentést. 

437/2011. (VII. 21.) Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, l ellenszavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, 

valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 26. § (2) 
bekezdése alapján az Újköztemető előtti körforgalmi csomópont (Kozma u., Sírkert u. és 
Újhegyi út kereszteződése) kialakításához szükséges 20 ll. és 2012. évi közmű rekonstrukciós 
és kiváltási munkák tekintetében az ebben érintett . valamennyi kötelezett részére adjon 
felmentést az igénybevételi-dijfizetési kötelezettség alól. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1520 órakor 
bezárja. 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

K.m. f. 

\ 7 
«~ 
s Zsolt 

bizottsági elnök 


