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N . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 
2011. III. negyedévben történt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 

tájékoztatóról 

Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet l. Függelék III. fejezet 3. pont (10) alpontja szerint a Jegyzői Iroda a 
lebonyolított beszerzésekről tájékoztatást készít a Gazdasági Bizottság részére. 

A Jegyzői Iroda részére a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei leadták a 2011. III. 
negyedévben lebonyolított nettó 5 MFt alatti beszerzésekről szóló jelentést. 
2011. III. negyedévben bonyolított közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló 
tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. 

A tájékoztató áttekintése után kérem a tisztelt Bizottságat az alábbi döntést meghozni 
szíveskedj ék. 

Döntési javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 
20 ll. III. negyedévében bonyolított közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. október 4. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Tájékoztatás 

a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 
2011. III. negyedévében történt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről 

Az önkormányzat beszerzések és versenyeztetések rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet l. Függelék III. fejezet 3. pont (10) alpontja szerint a Jegyzői Iroda a 
lebonyolított beszerzésekről tájékoztatást készít a Gazdasági Bizottság részére. 

Az önkormányzatnál a következő táblázatban szervezeti egységenként összesített 
beszerzéseket bonyolítottuk le 20 ll. III. negyedévében: 

Polgármesteri Hivatali 
Gazdasági Csoport 

20 ll. évi költségvetésben biztosított keret időarányos része. 



Informatika Csoport 

Hatósági Iroda 

Főépítészi és 
Fejlesztési Iroda 

Épületek közötti mikrohullámi kapcsolat karbantartása (havi 
nettó 100 

Újköztemető előtti területen a virágcsarnokhoz 
echanikai felmérés 

Kis-Pongrác lakótelep belső úthálózata 
burkolatrekonstrukciós terveinek elkészítése 

Tarkarét u. l. ütem (Ezüstfa u.-Fűz u. között) földút szilárd 
burkolattal való ellátására terv készítése 

Kozma u. 42518/47, 48, 24, 49 hrsz.-ú épületek, 
felépítmények, műtárgyak, kerítések felmérése és a jogi 
birtokhatárok ábrázolása 

Sírkert u. melletti 42514, 42513/4 hrsz.-ú ingatlanokon 
található épületek, felépítmények, műtárgyak és kerítések 
felm i birtokhatárok ábrázolása 

Rákosvölgyi köz (Rákosvölgyi u.-Rákosvölgyi köz vége 
között) földút szilárd burkolattal történő ellátására terv 
készítése 

Grafit u. (Maglódi u.-Szőlőtelep u. között)földút szilárd 
burkolattal történő ellátására terv készítése 

T -77 403 változási vázrajzhoz 9 db épületbontási vázrajz 
készítése 

300 OOO 

360 OOO 

37 OOO 

200 OOO 

1 200 OOO 

2 475 OOO 

2 250 OOO 

525 OOO 

400 OOO 

1 120 OOO 

200 OOO 


