
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. július 15-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. 
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 830óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a 
Bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, Tamás László, a Bizottság nem képviselő 
tagjai 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 

Meghívottak: 
Ventzi József 
Keresztes András 
Buday Pál 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Herbai Csilla 
Dr. Bánhídi Ferenc 

aljegyző 

alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a V árasüzemeltetési Csoport részéről 
közbeszerzési tanácsadó 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 
[228/2013. (VII. 15.)): 

l. A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező természet
tudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos labor felújításának 
kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 
felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Budapest X. kerület, Monori utca 12. és Örmény utca 16. szám alatti ingatlanok 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező természet
tudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos labor 

felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 
az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy van-e akadálya nyílt közbeszerzési eljárás kiírásának? 

Dr. Bánhidi Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2013. július l-jei hatállyal több pontban 
módosult a közbeszerzési törvény. Ezek alapján a módosítások alapján készült el az ajánlattételi 
felhívás, valamint a szerződéstervezet is. A hatályos közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli 
eljárást, valamint a nyílt közbeszerzési eljárást teszi lehetövé. 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy nyílt közbeszerzési eljárást írjon ki az Önkormányzat. 

Radványi Gábor: A nyílt közbeszerzési eljárás módosítaná az ütemezést, így ez befolyásolná a 
projekt kivitelezését is. 

Dr. Bánhidi Ferenc: A hirdetmény közzététele előtt minimum húsz napos ajánlattételi határidővel 
kell számolni, amely kb. három hetes csúszást eredményezne az ütemezésben. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy jogorvoslati eljárás, illetve előzetes vitarendezés merül fel az eljárásban, ami 
ugyancsak meghosszabbítja az eljárás lebonyolítását. 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a sikeres eljáráshoz két érvényes pályázatnak kell-e beérkeznie? 

Dr. Bánhidi Ferenc: A hatályos közbeszerzési törvény nem írja elő, hogy minimum két érvényes 
ajánlatnak kell beérkeznie ahhoz, hogy sikeres legyen a beszerzés. 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy jelöljenek meg megbízható cégeket, akiket Herbai Csilla 
meghívhat a közbeszerzési eljárásba. 

Hegedűs Károly: A 2013. július l-jétől hatályos, módosított közbeszerzési törvény magasabb 
szintű jogszabály, mint az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet. Felhívja a figyelmet arra, hogy ki fognak csúszni a határidőbőL 2014. 
december 31-ig megfelelő körű intézménnyel, meghatározott számú kőbányai intézménnyel, 
megfelelő oktatási óraszámot kell teljesíteni. Amennyiben ezt nem tudjuk teljesíteni, akkor a 
pályázati pénzt vissza kell fizetni. A kiviteli tervek nagyon hosszú idő alatt készületek el. Ez a 
pályázat Kőbányának mindenképpen hasznot fog hozni. A 12/2012. (III. 22.) önkormányzati 
rendelet a korábbi közbeszerzési törvény alapján készült, amelyet a 2013. július l-jétől hatályos 
közbeszerzési törvény felülír. 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy lehet-e a hatályos rendelet ellen szavazni? 

Hegedűs Károly: Az előző válaszában már minden kérdésre kitért, ezért nem óhajtja megismételni 
azt. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a 
kísérletező természet-tudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos 
labor felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében 
nyílt eljárás kerüljön kiírásra. 

( 465/1. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 4 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja 465/1. 
módosító javaslatot [229/2013. (VII. 15.)]. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet alapján kerüljön bele a kiírásba, hogy minimum két érvényes pályázatnak 
kell beérkeznie a sikeres közbeszerzési eljáráshoz. 

(465/2. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 4 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja 465/1. 
módosító javaslatot [230/2013. (VII. 15.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 465. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

23112013. (VII. 15.) GB határozat 
a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező természet
tudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos labor 
felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(6 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos 
labor felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos labor 
felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéstervezetét 
a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos labor 
felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
az aljegyző 

(Az ajánlattételi felhívás, valamint a szerződéstervezet szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Tamás László elhagyta az ülésteremet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 
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2. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Monori utca 12. és Örmény utca 16. szám alatti ingatlanok 

tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 466. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

232/2013. (VII. 15.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Monori utca 12. és Örmény utca 16. szám alatti ingatlanok 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi CXCVI. 
törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X. kerület, Monori 
utca 12. (helyrajzi száma: 38924110) és Örmény utca 16. (helyrajzi szám: 41575/7) szám alatti 
ingatlanok Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását. Az átruházni kért ingatlanok 
felhasználási célja és a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott saját tulajdonú lakás- és 
helyiséggazdálkodás feladatainak támogatása. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat- az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján- vállalja a tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek megtérítését 

3. A Gazdasági Bizottság felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti ingatlanok 
tulajdonjogának átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó 
szerződések és egyéb okiratok aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. július 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hoWy a Bizottság az elfogadott napirendjét 
megtárgyalta, és a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 103 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

. """" .. H~~dL:~; ... """" 
aljegyző ' 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
. l. . 1 ..,--... ·- ·?,J 

201 ? 'Ju.;(Á_\ ' '> . ~ ' k G d ' . B. ' "l' ' "l "- . T ................... : ......... ora or megtartott az asag1 1zottsag u esero . 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Tamás László 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

. .O.~-- _t?_h_{ J.-: _ft{ P._t,_jq _K::-:--- .tY. _:?_B-:!f.- ----------------
M. l:>;( w nt' rff5i_b~c 
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