
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. október 22-én 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: 15°0 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja 
Varga István, a bizottság képviselő tagja 
Gerstenbrein György, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
betegség 
külföldön való tartózkodás 

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

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 

lWOt\I'~:ST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KÓHÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

P4>1gárrncstcri Hivatala 

a Jogi Csoport részé ől 
~~L~.~~--------~---------~ 

2013 OKT 2 B. 

Előadó: 

Meghívottak: ., 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Dr. Bánhidi Ferenc 

a J egyzői Iroda rész:eR:+-_:_:_+---+:::::.....:::_~::......::::::::::.::::::::~~\.A__::::;..J 
a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló 
Kft. részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitJa a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 



A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[346/2013. (X. 22.)]: 

l. Az "ÁROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című projekt keretében tanácsadói és elemzői 

szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt megvalósításához 
kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Az "ÁROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 

régióban levő önkormányzatok számára" című projekt keretében tanácsadói és elemzői 
szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás 
szükséges a "ÁROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című projekt keretében tanácsadói és elemzői 

szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló 
napirendi pont tekintetében. 

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

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 655. számú 
előterjesztésben szereplő határozattervezetet nem fogadja el. (A név szerinti szavazás 
eredményét tartalmazó szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A Gazdasági Bizottság az "AROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép
magyarországi régióban levő önkormányzatok számára" című projekt keretében tanácsadói és 
elemzői szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
szóló 655. számú előterjesztésben szereplő határozattervezetet nem fogadta el. 

Elnök: Kéri a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jelen lévő szakértőt, adjon tájékoztatást a 
szavazás után kialakult helyzetről, amely szerint a Bizottság az eljárás eredményének 
megállapítása tárgyában nem hozott döntést. 

Dr. Bánhidi Ferenc: Az eljárást lezáró döntés meghozatalában a Bizottság nincs kötve az 
Értékelő Bizottság döntéséhez. A döntésről összegzést kell készíteni, amelyet el kell juttatni az 
ajánlattevők részére. Ebben az összegzésben meg kell indokoini az ajánlatkérő döntését, 
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ellenkező esetben jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek az ajánlattevők. Ez elsősorban lehet 
egy előzetes vitarendezés itt helyben, vagy lehet formális jogorvoslati kérelem, amelyet a 
Közbeszerzési Döntőbizottságnak juttathatnak el az ajánlattevők. Tapasztalatai szerint, ha az 
ajánlatkérő megfelelő indok nélkül dönt úgy, hogy az eljárás eredménytelen, akkor a 
Közbeszerzési Döntőbizottság adott esetben meg is bírságolhatja az ajánlatkérőt. Az eljárásban 
az ajánlatkérőnek is van kötelezettsége, amely jelen esetben arról szól, hogy az ajánlattételi 
határidő lejártát követően el kell bírálni a benyújtott ajánlatokat, meg kell állapítani az 
érvényességet és az érvénytelensége!, valamint az érvényes ajánlatokat értékelni kell. Kéri, hogy 
a Bizottság gondolja át a döntését, mivel mindenféleképpen szükség van indokolásra abban az 
esetben, ha nem hoz döntést a Bizottság. 

Elnök: Érdeklődik Jegyző úrtól, hogy ilyen esetben mit tud tenni a Bizottság? 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 61. §(l) bekezdése értelmében ugyanazon ülésen ugyanabban 
a kérdésben ismételt szavazás egy alkalommal, jelentős új körülmény felmerülése, valamint 
eljárási szabálysértés vagy technikai hiba esetén rendelhető el. Ebben az esetben egyik feltétel 
sem áll fenn, így új szavazást nem lehet tartani. A közbeszerzési határidők figyelembevételével 
új előterjesztést kell tárgyalnia a Bizottságnak új ülésen. 

Dr. Bánhidi Ferenc: Kiegészítve az előzőekben elmondottakat jelzi, hogy az ajánlattételi 
határidő lejártától számított harminc napon belül kell az eljárást lezáró döntést meghoznia az 
ajánlatkérőnek. Ez a határidő egy alkalommal meghosszabbítható. 

2. napirendi pont: 
A "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a Kbt. 22. § (5) 
bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási 
szerződés keretében, 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 6 igen, egyhangú szavazattal a 656. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A névszerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

347/2013. (X. 22.) GB határozat 
a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
( 6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 
2013." tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-t 
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(1061 Budapest, Király u. 12. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042349, adószáma: 10875933-2-44) 
hirdeti ki tekintettel arra, hogy az egyetlen, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőként 

megajánlása megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékének. 
Megajánlása: ellenszolgáltatás összege: 6 795 OOO HUF +ÁFA. 

3. A Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 
közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Hungaropharma 
Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-vel6 795 OOO HUF +ÁFA összegű ellenszolgáltatás fejében. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 

3. napirendi pont: 
A "T ÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító szám ú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt 

megvalósításához kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a Kbt. 22. § (5) 
bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító 
számú Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a 
projekt megvalósításához kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" 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 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 657. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó 
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

348/2013. (X. 22.) GB határozat 
a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a 

természettudományos oktatásért c1mu nyertes projekt keretében 
megvalósításához kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú 
eljárás eredményének megállapításáról 
(4 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

kísérletező 

a projekt 
közbeszerzési 

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 projekt 
megvalósításához kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt megvalósításához 
kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
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ajánlattevőnek az OKT-FULL Tanácsadó Kft.-t (1037 Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-976686, adószáma: 23755347-2-41) hirdeti ki tekintettel arra, hogy 
az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazza az ajánlata. Megajánlása: ellenszolgáltatás összege: 12 632 500 HUF +ÁFA. 

3. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt megvalósításához 
kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a 
polgármester!, hogy kössön szerződést az OKT-FULL Tanácsadó Kft.-vel 12 632 500 HUF + 
ÁFA összegű ellenszolgáltatás fejében. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2013. október 
29. (kedd) 14 órára hívja össze. A Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 1530 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

r. S abó Krisztián 
gy z ő 
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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 

../ a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

201 3 l Ci 2..2 . tv)O , k G d , ·B. , .. l, , "l . .. . . . , .......................... 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) 

J~~ li'~~,~································ .. U ~tfl/!f71J ~c 
""'~""'/\"~~~ ................ . 

....................... \~---------------------------------------

Meghívottak: (aláírás) 

.Pl!., .IJ.?l;~-H AL~l. ___ /.!.~_&:fl ___________________ _ 

Aláírás: 
"\ 
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..... 7, ....... ~-- .. -~ .......................... . 
.... ·.:_r_~~~~--/1_~1!.-~: ................... . 
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·-----~- .. ------------------------------------········--------· 
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"""""'"}' -7~:-··-- --------------------------------····· 
,.. . (;u. 

. ---------- . .-.'~------ ---- ------- --------------------------------
l\lJ -
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2013. október 22-én megtartott 
Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt )( 
2.1 Elő Norbert 

3./ Gerstenbrein György 

4./ Kacsmarcsik György Istvánné x 
5./ Marksteinné Molnár Julianna x 
6.1 Somlyódy Csaba x:· 
7./ Tamás László x 
8./ Tóth Balázs x 
9./ Varga István 

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



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt 
megvalósításához kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok ellátása" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredmé·nyének megállapításáról 

amely a 2013. október 22-én megtartott 
Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Elő Norbert 

3./ Gerstenbrein György 

4.1 Kacsmarcsik György Istvánné )( 
5.1 Marksteinné Molnár Julianna >( 
6.1 Somlyódy Csaba x 
7./ Tamás László x 
8./ Tóth Balázs x 
9./ V ar ga István 

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

; Agócs Zsolt 
bizottsági elnök jegyző 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

az "ÁROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című projekt keretében tanácsadói és elemzői 
szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbes~erzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2013. október 22-én megtartott 
Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt 
)( 

2.1 Elő Norbert 

3./ Gerstenbrein György 

4./ Kacsmarcsik György Istvánné x 
5./ Marksteinné Molnár Julianna )< 
6.1 Somlyódy Csaba x 
7./ Tamás László x 
8./ Tóth Balázs / 
9./ V ar ga István 

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

Agócs Zsolt 
bizottsági elnök 

Dr. Szabó Kris 
jegyző 


