
BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. október 29-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: 14°5 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja 
Somlyódy Csaba, a bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
vidéken való tartózkodás 
munkahelyi elfoglaltság 

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

Meghívottak: 
Varga Noémi 
Dr. Bánhídi Ferenc 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 

a Jegyzői Iroda részéről 
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 elfogadja napirendjét 
[349/2013. (X. 29.)]: 

l. A "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap kiadói 
tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a kobanya.hu oldal 
híreinek szerkesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándptt~~~~~I~~·.:,~~-~~;~~~>;· . .:':~ .'~,\'/71! 
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2. A "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. 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 

Kacsmarcsik György Istvánné megérkezik az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap kiadói 

tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a kobanya.hu oldal 
híreinek szerkesztése" 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 "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap kiadói 
tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a kobanya.hu oldal 
híreinek szerkesztése" 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 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 658. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó 
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

350/2013. (X. 29.) GB határozat 
a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap kiadói 

tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a kobanya.hu oldal 
híreinek szerkesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek c1mu 
önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint 
a Kőbánya.hu oldal híreinek szerkesztése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési elj ár ás eredményes. 

2. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap 
kiadói tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu 
oldal híreinek szerkesztése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a 
KONTEXT-KOMMUNIKÁCIÓ Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (1102 Budapest, Szent László 
tér 20. III. 303., (cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-981384, adószáma: 23851931-2-42) hirdeti ki 

2 



tekintettel arra, hogy érvényes ajánlatot tett, és ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tartalmazza. Megajánlása: ellenszolgáltatás összege: 21 495 OOO HUF +ÁFA. 

3. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
kiadói tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu 
oldal híreinek szerkesztése" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön 
szerződést aKONTEXT-KOMMUNIKÁCIÓ Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel21 495 OOO HUF 
+ ÁFA összegű ellenszolgáltatás fejében. A hirdetési díjból befolyó bevétel Önkormányzat 
számára biztosított aránya: 65%. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

2. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 

előállítása és szállítása" 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 alapj án név szerinti szavazás szükséges a "Vállalkozási szerződés keretében a 
Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" 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 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 659. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó 
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

351/2013. (X. 29.) GB határozat 
a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek c 1m u 
önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a Pátria 
Nyomda Zrt.-t (1117 Budapest, Hunyadi László út 7., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041818, 
adószáma: 10728350-2-43) hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza az ajánlata. 
Megajánlása: ellenszolgáltatás összege 13 072 500 HUF +ÁFA. 

3. A Gazdasági Bizottság a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű 
önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a 
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polgármestert, hogy kössön szerződést a Pátria Nyomda Zrt.-vel 13 072 500 HUF + ÁFA 
összegű ellenszolgáltatás fejében. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

3. 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 Kbt. 22. § (5) 
bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges 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 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 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 660. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó 
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

352/2013. (X. 29.) GB határozat 
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 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság 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 eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság 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 eljárásban nyertes ajánlattevőnek a 
Proakció Kft.-t (1089 Budapest, Kálvária tér 8. 2. em. 6., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-924595, 
adószáma: 14813908-2-42) hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevők közüla legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza az ajánlata. 
Megajánlása: ellenszolgáltatás összege (HUF +ÁFA): 19 OOO OOO HUF +ÁFA. Ez az összeg 
2013. november 1-jétől2014. szeptember 30-áig, azaz ll hónapra terjedő időre tartalmazza az 
ellenszolgáltatás összegét. 

3. A Bizottság az "ÁROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép
magyarországi régióban levő önkormányzatok számára" című projekt keretében tanácsadói és 
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elemzői szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy 
kössön szerződést a Proakció Kft.-vel 19 OOO OOO 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. A Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 1410 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J~ 
............... ' ........ ·\ .............. . 

Hegedűs Károly 
aljegyző 
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A jegyzőkönyvmellékletei 

../ 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 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

olk)~-e/r J-j· 44-oc ' k G d ' . B. ' ··1éséről 2013 .................................. ora or megtartott az asag1 1zottsag u . 

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) 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap kiadói 
tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu 

oldal híreinek szerkesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

amely a 2013. október 29-én megtartott 
Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Élő Norbert 

3./ Gerstenbrein György y: 
4.1 Kacsmarcsik György Istvánné x 
5./ Marksteinné Molnár Julianna x 
6.1 Somlyódy Csaba 

7.1 Tamás László x 
8.1 Tóth Balázs >( 

i 
9./ V ar ga István 

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

bizottsági elnök 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

amely a 2013. október 29-én megtartott 
Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Élő Norbert 

3./ Gerstenbrein György x 
4.1 Kacsmarcsik György Istvánné 

f( 

5./ Marksteinné Molnár Julianna x 
6.1 Somlyódy Csaba 

7.1 Tamás László x 
8./ Tóth Balázs X' 
9./ V ar ga István K 

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



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 közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2013. október 29-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 x 
5./ Marksteinné Molnár Julianna x 
6.1 Somlyódy Csaba 

7.1 Tamás László x· 
8./ Tóth Balázs ,X 
9./ V ar ga István x 

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

\ ~ .n. 
' ~ 

' goes Zsolt 
· ottsági elnök 


