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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Gazdasági Bizottság 2011. november 4-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 1000 óra 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Somlyódy Csaba, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Gersteinbrein György, Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
Távolmaradását előre jelezte:   Távolmaradás oka: 
 
Mácsik András a bizottság képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
Tóth Balázs a bizottság képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
Tamás László a bizottság nem képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Radványi Gábor  alpolgármester 
Dr. Boldog Krisztina  jogi csoport részéről 
Dr. Aziz-Malak Nóra  Jegyzői Iroda részéről 
Takács Ágnes  Jegyzői Iroda részéről 
Dr. Molnár Judit  közbeszerzési szakértő 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését.  Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
Kéri, szavazzon a Bizottság a napirend elfogadásáról. 
 
A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendjét: 

1. A „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP pályázatot kiegészítő felújítási-
bővítési engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A „Harmat Általános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai pályázathoz 
szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A „Harmat Általános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, komplex felújításához 
szükséges engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A „Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A „Budapest X. kerület, Új Köztemető előtt megvalósítandó körforgalomhoz 
csatlakozó terület rendezésére (szerviz utak, járdák, zöldfelület) vonatkozó kiviteli 
tervdokumentáció és költségvetés elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére 
helyi építésű szabályzat és szabályozási terv egyes területegységekre történő készítése 
I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása és a 
közbeszerzés megindítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

1. napirendi pont: 
A „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Dr. Molnár Judit: Tájékoztatja a jelenlévőket a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, azok 
eredményeiről. 
 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt határozattervezet elfogadásáról. 
 
 
591/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 
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1. A Gazdasági Bizottság a „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009-
5.3.0/A épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 251. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban az STS Kft-t (2021 Tahitótfalu, Nefelecs u. 52.) a tervezési szerződés 
teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Gazdasági Bizottság a „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009-
5.3.0/A épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú, a Kbt. 251. § 
(2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás nyertesének az STS Kft. (2021 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 52.) 
ajánlattevőt hirdeti ki nettó 3 870 000 Ft ajánlati árral. 

3. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
 
 

2. napirendi pont: 
A „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP pályázatot kiegészítő felújítási-
bővítési engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 

 
 

592/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP pályázatot kiegészítő felújítási-
bővítési engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 
1. A Gazdasági Bizottság a „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP 

pályázatot kiegészítő felújítási-bővítési engedélyezi és kiviteli tervek” tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 251. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban az STS Kft-t (2021 Tahitótfalu, Nefelecs u. 52.) a tervezési szerződés 
teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Gazdasági Bizottság a „Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP 
pályázatot kiegészítő felújítási-bővítési engedélyezi és kiviteli tervek” tárgyú, a Kbt. 
251. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás nyertesének az STS Kft. (2021 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 52.) 
ajánlattevőt hirdeti ki nettó 4 100 000 Ft ajánlati árral. 

3. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
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Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

 

3. napirendi pont: 
A „Harmat Általános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai pályázathoz 

szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 

 
 

593/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Harmat Általános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai pályázathoz 
szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 
1. A Gazdasági Bizottság a „Harmat Általános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A 

épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 251. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az AAA 
Invest Kft-t (1143 Budapest, Stefánia út 16. III/2.) a tervezési szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Gazdasági Bizottság a „Harmat Általános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A 
épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú, a Kbt. 251. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás nyertesének az AAA Invest Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 16. III/2.) 
ajánlattevőt hirdeti ki nettó 4 500 000 Ft ajánlati árral. 

3. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
 

4. napirendi pont: 
A „Harmat Általános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, komplex felújításához 

szükséges engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 
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594/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Harmat Általános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, komplex felújításához 
szükséges engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 
1. A Gazdasági Bizottság a „Harmat Általános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, 

komplex felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 251. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban az AAA Invest Kft-t (1143 Budapest, Stefánia út 16. III/2.) a tervezési 
szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Gazdasági Bizottság a „Harmat Általános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, 
komplex felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek” tárgyú, a Kbt. 251. 
§ (2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás nyertesének az AAA Invest Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 16. 
III/2.) ajánlattevőt hirdeti ki nettó 9 800 000 Ft ajánlati árral. 

3. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

 

 5. napirendi pont: 
A „Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 

pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 

 
 

595/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 
1. A Gazdasági Bizottság a „Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A 

épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 251. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az STS 
Kft-t (2021 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 52.) a tervezési szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Gazdasági Bizottság a „Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A 
épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek” tárgyú, a Kbt. 251. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
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eljárás nyertesének az STS Kft-t (2021 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 52.) ajánlattevőt 
hirdeti ki nettó 4 200 000 Ft ajánlati árral. 

3. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
 

 

6. napirendi pont: 
A „Budapest X. kerület, Új Köztemető előtt megvalósítandó körforgalomhoz 

csatlakozó terület rendezésére (szerviz utak, járdák, zöldfelület) vonatkozó kiviteli 
tervdokumentáció és költségvetés elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 
 
 
596/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Budapest X. kerület, Új Köztemető előtt megvalósítandó körforgalomhoz csatlakozó 
terület rendezésére (szerviz utak, járdák, zöldfelület) vonatkozó kiviteli 
tervdokumentáció és költségvetés elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazat) 
1. A Gazdasági Bizottság a „Budapest X. kerület, Új Köztemető előtt megvalósítandó 

körforgalomhoz csatlakozó terület rendezésére (szerviz utak, járdák, zöldfelület) 
vonatkozó kiviteli tervdokumentáció és költségvetés elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 1. mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 

2. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Új Köztemető előtt megvalósítandó 
körforgalomhoz csatlakozó terület rendezésére (szerviz utak, járdák, zöldfelület) 
vonatkozó kiviteli tervdokumentáció és költségvetés elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása alapján a közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 

Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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7. napirendi pont: 
A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére 

helyi építésű szabályzat és szabályozási terv egyes területegységekre történő készítése 
I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása és a 

közbeszerzés megindítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztésben foglalt 
határozattervezet elfogadásáról. 
 
 
597/2011. (XI. 4.) GB határozat 
a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi 
építésű szabályzat és szabályozási terv egyes területegységekre történő készítése I. ütem” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzés 
megindításáról 
(4 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
1. A Gazdasági Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

közigazgatási területére helyi építésű szabályzat és szabályozási terv egyes 
területegységekre történő készítése I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

2. A Gazdasági Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területére helyi építésű szabályzat és szabályozási terv egyes 
területegységekre történő készítése I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívása alapján a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
    Jegyzői Iroda vezetője 
    Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
 
 
 
Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1015 órakor 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Agócs Zsolt 
bizottsági elnök 

 
 


