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Készült a Gazdasági Bizottság 2013. szeptember 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) 
megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 730 óra 

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 Lám·o:::~m~~~;Sff~~~t:+Q.-::----. 
tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Boldog Krisztina 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 
V entzl József 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Herbai Csilla 
Dr. Magyar Adrienn 
Dr. Bánhidi Ferenc 

jegyző 

aljegyző 2013 SZEPT O 4. 
alpolgármester < r='-·"'"\-___ _ 

a Jogi Csoport részé ~löszánt 

a Gazdasági és Pénzügyl ro a reszero 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a V árasüzemeltetési Csoport részéről 
az ÉSZ-KER Kft. részéről 
a Dr. Printz és Társa Kft. részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Előadó: 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, hogy 
a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 
Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító 
számú Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében 
biológia eszközök, kémia eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 533. számú előterjesztést, második 
napirendi pontként a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az 
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszának megindításáról, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 



elfogadásáról szóló 536. számú előterjesztést, harmadik napirendi pontként pedig a 
"Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról szóló 534. számú előterjesztést tárgyalja. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként a" TAMOP-3.1.3-
11 /1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért címíí 
nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia eszközök és vegyszerek, valamint fizika 
eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 533. 
számú előterjesztést, második napirendi pontként a "Vállalkozási szerződés közérkeztetési 
feladatok ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának megindításáról, az ajánlattételi felhivás és 
az ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról szóló 536. számú előterjesztést, harmadik napirendi 
pontként pedig a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról szóló 534. számú előterjesztést tárgyalja [268/2013. 
(IX. 3.)]. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 
[269/2013. (IX. 3.)]: 

l. A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), 
az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi 
dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszának megindítása, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó 
tanulmánykészítés, benchmarking tevékenység" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Pest-Budai Testedző Egylet bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelme 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 

természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Ktb.) 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a "T ÁMOP-
3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért 
című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia eszközök és vegyszerek, valamint 
fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
napirendi pont tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással az 533. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó 
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

270/2013. (IX. 3.) GB határozat 
a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(6 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, 
kémia eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzés l. része tekintetében az Almus Pater Taneszköz- és 
Intézményellátó Zrt.-t (székhely: 6 726 Szeged, Fő fasor 121., cégjegyzékszáma: Cg. 06-10-
000269, adószáma: 11985739-2-06) nyilvánítja. 

3. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
tennészettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzés 2. része tekintetében az Almus Pater Taneszköz- és 
Intézményellátó Zrt.-t nyilvánítja. 

4. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzés 3. része tekintetében az Almus Pater Taneszköz- és 
Intézményellátó Zrt.-t nyilvánítja. 
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5. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító szárnú Kőbánya a kísérletező 
tennészettudornányos oktatásért círnű nyertes projekt keretében biológia eszközök, kérnia 
eszközök és vegyszerek, valarnint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az Alrnus Pater Taneszkö z- és Intézményellátó 
Zrt.-vel rnint nyertes ajánlattevővel a közbeszerzés l. része tekintetében nettó 8 744 370 Ft 
összegű vételáron, 38 naptári napos teljesítés határidővel, 24 hónapos garanciával. 

6. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító szárnú Kőbánya a kísérletező 
tennészettudornányos oktatásért círnű nyertes projekt keretében biológia eszközök, kérnia 
eszközök és vegyszerek, valarnint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az Alrnus Pater Taneszköz- és Intézményellátó 
Zrt.-vel rnint nyertes ajánlattevővel a közbeszerzés 2. része tekintetében nettó 9 506 630 Ft 
összegű vételáron, 38 naptári napos teljesítés határidővel, 24 hónapos garanciával. 

7. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító szárnú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért círnű nyertes projekt keretében biológia eszközök, kérnia 
eszközök és vegyszerek, valarnint fizika eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az Alrnus Pater Taneszköz- és Intézményellátó 
Zrt.-vel rnint nyertes ajánlattevővel a közbeszerzés 3. része tekintetében nettó 9 541 380 Ft 
összegű vételáron, 38 naptári napos teljesítés határidővel, 24 hónapos garanciával. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
az aljegyző 

2. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), 
az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi 

dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszának megindítása, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 

elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 536. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

271/2013. (IX. 3.) GB határozat 
a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), 
az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi 
dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszának megindításáról, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 
elfogadásáról 
(5 igen, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
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középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az 
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint' tárgyú uniós értékhatárt elérő, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti 
meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az 
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú uniós értékhatárt elérő, Kbt. II. része 
szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját - a szerződéstervezettel 
együtt- a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az 
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint' tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszának megindítását j óváhagyj a. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

(Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció szövege mindenben megegyező 
az előterjesztésben szereplővel) 

3. napirendi pont: 
A "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás 
szükséges a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról szóló napirendi pont tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az 534. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A névszerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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272/2013. (IX. 3.) GB határozat 
a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." Tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." Tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyertes ajánlattevőnek aMEDICINA B. M. Kft.-t (székhelye:, 1135 Budapest, Jász u. 
84-88., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-462849, adószáma: 12070433-2-41) nyilvánítja. 

3. A Bizottság a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." Tárgyú közbeszerzési 
eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a MEDICINA B. M. Kft.-vel mint 
nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárásban tett végleges ajánlatában meghatározott alábbi 
feltételekkeL 

3.1. Ajánlati ár 
3.1.1. Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megindításakori "A" kategóriába tartozó 
foglalkoztatotti létszámára vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő 

egészségügyi szolgáltatások éves szolgáltatási díjaifoglalkoztatott (nettó, HUF): 2 500 Ft 
3 .1.2. Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megindításakori "B" kategóriába tartozó 
foglalkoztatotti létszámára vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatások éves szolgáltatási díjaifoglalkoztatott (nettó, HUF): 3 OOO Ft 
3.1.3. Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megindításakori "C" kategóriába tartozó 
foglalkoztatotti létszámára vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatások éves szolgáltatási díjaifoglalkoztatott (nettó, HUF): 8 320 Ft 
3.2. Kockázatbecslés, kockázatelemzés és kockázatkezelés végzése a szolgáltatás nyújtása 
során: IGEN 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
az aljegyző 

4. napirendi pont: 
·A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 

természettudományos oktatásért című nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó 
tanulmánykészítés, benchmarking tevékenység" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 

az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
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 az 535. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

273/2013. (IX. 3.) GB határozat 
a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó 
tanulmánykészítés, benchmarking tevékenység" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(8 igen, l ellenszavazattal) 
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l. A Gazdasági Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó 
tanulmánykészítés, benchmarking tevékenység" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért c1mu nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó 
tanulmánykészítés, benchmarking tevékenység" 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 c1mu nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó 
tanulmánykészítés, benchmarking tevékenység" 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.) 

5. napirendi pont: 
A Pest-Budai Testedző Egylet bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelme 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő 776 465 Ft közüzemidíj-tartozását 
megfizette-e a Pest-Budai Testedző Egylet? 

V en tzl József: Igen, a tartozás kiegyenlítésre került. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy más sportszervezeteknél is hasonló módonjárjanak el. 

Varga István: Mivel úgy látja, hogy határozatlan időre kerül megkötésre a bérleti szerződés, 
érdeklődik, hogy a későbbiekben van-emóda bérleti díj emelésére? 

Ventzi József: A bérleti szerződést 2012. április l. napjától kezdődően 36 hónapos, határozott 
időre kötötte meg a bérbeadó a bérlőveL 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését az 532. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

274/2013. (IX. 3.) GB határozat 
a Pest-Budai Testedző Egylet bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Hárslevelű u. 25. szám alatt található, 230 m2 

alapterületű - a Pest-Budai Testedző Egylet (1106 Budapest, Hárslevelű utca 25., országos 
nyilvántartásbeli azonosító: 1559/1990, képviseletében eljár: Köllő László) által bérelt- helyiség 
(helyrajzi szám: 42526/215) bérleti díját 2 721 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg 2013. 
szeptember l-jétől. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 750 órakor bezárja. 

~~~-~~~~~~~~'>\. .· . . ~·/ ;t Kffi.f(~~ / \ ( . t 
/ /!_' t(/< .. ~/ o·· \~~. (~~ "' .y~} lt ·•. /~t( :/ il t 

.. 1/:' /" C,· / / ;o '1.· . ·-)''x· 1 ·i< ~· .t- ' · . / L. c "l '·\1,,; ·1\it."\:·-' t •::. '/ 
••>'••• •••• • ...-••••••••••••••• ••••• ·~ ,, ,->'!·r·/ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • 

Marksteinné Molnár J anna ~/ { gócsZsolt 
bizottsági tag bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ó Krisztián 
jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ határozatok mellékletei 

../ a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 

amely a 2013. szeptember 3-án megtartott 
Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM 
1 1./ Agócs Zsolt x/ 

2.1 Élő Norbert A 
3./ Gerstenbrein György x 
4.1 Kacsmarcsik György Istvánné x 

i 5./ Marksteinné Molnár Julianna <x 
16./ Somlyódy Csaba x_ 

7./ Tamás László x 
8./ Tóth Balázs .X 
9./ Varga István x 

TARTÓZKODÁS 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 

···~~;·g~ .......... . ········~~······ 
bizottsági elnök jegyző 



-~----------------

A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "T ÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, 

kémia eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszközök beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2013. szeptember 3-án megtartott 
Gazdasági·Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM 

l 1./ Agócs Zsolt 
l x 
l 2./ Élő Norbert .X i 

3./ Gerstenbrein György "' 4./ Kacsmarcsik György Istvánné 

5./ Marksteinné Molnár Julianna A 
l 6./ Somlyódy Csaba 
l 

1 7 .l Tamás László >( 
8./ Tóth Balázs x 
9./ V ar ga István .'X_ 

TARTÓZKODÁS 

)\ 

" 
~ 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 

Q{wJ 2uf\ 
... ··!Q?.·~;:~;;~~· z;~·~;············· 

bizottsági elnök 



BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

"l ~ :;_;; 
2013 su~-t)~L,- ~ -r ' k G d ' . B. ' ··1' ' "l ....... \l: . ...... :-r: ............... ora or megtartott az asagt tzottsag u esero . 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

V ar ga István 

G erstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Tamás László 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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