
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGlÉSPÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. szepternber 24-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 időpontj a: 8.20 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Tubák István, Varga István, a Bizottság képviselő tagfái~:>: '· 

Tamás László, Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagjai. lfj:':r'l?PÜZj:llJőj;><, ... 4énd'CJ" 
Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás Jk~: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Somlyódy Csaba, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagja külfóldön való tartózkodás 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Weeber Tibor 
Dr. Egervári Éva 
Hegedűs Viktória 

Meghívottak: 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Szöllősi Erika 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Főépítészi Osztály részéről 
közbeszerzési tanácsadó 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri 
a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáróL 



A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [219/2015. (IX. 24.)]: 

l. A "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 

hrsz.-ú. ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" 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 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a 
"Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz.-ú 
ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása" tárgyú 464. számú előterjesztés 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 464. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

220/2015. (IX. 24.) GPB határozat 
a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
hrsz.-ú. ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú. közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, 
Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 
39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.), a Renovit Építőipari Kft. 
(1102 Budapest, Hölgy u. 15.), a Sasad Építő Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 20. l. em. 9.) és 
az ECO System Hungary Kft. (1107 Budapest, Árpa utca 8.) ajánlata érvényes. 
3. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 
39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Sasad Építő Kft. (l 072 Budapest, 
Akácfa u. 20. I. em. 9.), mint összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő. 

4. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 
39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével, a 
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Sasad Építő Kft.-vel. Szerződéses feltételek: áfa nélküli egyösszegű vállalkozói díj: 
388 600 814 Ft, jótállás időtartama 114 hónap,a teljesítési biztosíték mértéke a nettó 
vállalkozói díj 5%-a, jótállási biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 8.25 órakor 
bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ & & '" ~ ~ & e • ,. e • " " e & .. o ,. • e • • • • ,. • " oi o e • e • • o 

r. Szabó Krisztián 
jegyző 

Agócs Zsolt 
bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv meHékletei 

./ 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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti i v 

2015. szeptember 24. 8.15 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

rvlarksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Meghívottak: (aláírás): 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
h.rsz-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

amely a 2015. szeptember 24-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt 1· X 1 l --
!---··--············-···········-·---··-··------·---··---·····--··----······---·+-· ---- ···-·······--------·- ----·····--·····--··--·--··-·--··-l-······-·------··-···-····-----

2./ Gerstenbrein György ~------1------t------

3 j Marksteinné Molnár Julianna x· 
4 j Mácsik András 

5 j P luzsik Gábor 
1----------·-·--------------···-· ··-··--····-···-···-·--·-----t---

6 j Somlyódy Csaba 
----/--··---··-------

7 j Tamás László x l 
8 j T ábi Attila )( l 

-----~-~~r---4 

9./ Tubák István · l 2{ ! 
-----·------·------··-··-----··-···--···---·-·i------·---·····-·-··- l - -····· 7------ -·---·------··-····-··········-··--·---+----·----···· 

lüj Varga István l )(- l 

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


