
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA IKTA~- . SRf.l. .- .1 t ' · 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. április 6-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. 
em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. 
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Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság elnöke 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák Ist ' , Varga I -ln~PaRBl.l0ttság ~ 
képviselő tagjai, - ---·--------·------------·- -' 

t 

Gerstenbrein György, Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő t g'f~-ai~zám~ ~ n~iiékierb ~ 1öadó · l 
T , l d' , l" . l T' lk 50!iH 'OIYI(!I. ~~#'J avo mara asat e ore Je ezte: avo aJ:a s...J a ~~~---Y....-t-J-< 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja munkahelyi elfoglaltság 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly aljegyző 

Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Dr. Szüts Korinna a Jegyzői Főosztály vezetője 
Jezemiczky Ágnes a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében 
Göncziné Sárvári Gabriella a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Aziz-Malak N óra 
Fehérváriné Mészáros Zsuzsanna 
Dr. Perényiné Fördős Ágnes 
Dr. Magyar Adrienn 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részéről 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részéről 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság elnöke 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [84/2017. (IV. 6.)]: 

l. "A Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása (189. számú előterjesztés) 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
"A Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tubák István: A pékáru beszerzésénél egyes péksütemények rozsliszttartalma 15%-ban van 
meghatározva. Javasolja, hogy a rozsliszttartalom előírás 30% legyen, mivel tavaly változott a 
Magyar Élelmiszerkönyv erre vonatkozó szabályozása. A másik észrevétele a komspitz 
stanglira vonatkozik, amelynél minőségi feltételként meg van szabva a minimum 25% 
kukorica mix tartalom. A komspitz egy levédett termék, amelynek a kukoricaliszttartalma 
nincs 25%, ezért javasolja, hogy feltételként kevesebb kukoricaliszttartalmat írjanak ki, vagy 
a kiírásban adjanak más nevet ennek a terméknek 

Dr. Perényiné Fördős Ágnes: A komspitz nevében is benne van, hogy kukoricalisztből 
készül. Ennél a terméknél a hozzáadott magtartalmat minimalizálták. A Magyar 
Élelmiszerkönyv meghatározza, hogy hány százaléktól nevezhető egy termék teljes 
kiőrlésűnek. Ez egy kétéves szerződés lesz, amelyben feltételként van megszabva az, hogy ha 
a Magyar Élelmiszerkönyv módosul, akkor a gyártó köteles ennek eleget tenni. 
Minimalizálásra került, hogy hány százalék teljes kiőrlésű lisztet kell tartalmaznia a 
pékáruknak, tehát ez azt jelenti, hogy ennél több lehet, de kevesebb nem. 

Dr. Magyar Adrienn: Tájékoztatásul elmondja, hogy a kiírásban több helyen is szerepel, 
hogy ahol az ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, ott 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. 

Tubák István: Elfogadja és egyetért a válaszokkaL 

Hegedűs Károly: Elmondja, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvnek és a jelenlegi élelmezési 
szabályok figyelembevételével került összeállításra az anyag. A pékáru beszerzése korábban 
is problémát okozott, mivel nehéz olyan péket találni, aki eleget tud tenni ezeknek a 
feltételeknek 

Elnök: Nagyon fontos, hogy a kisgyermekek is egészséges táplálékhoz jussanak és Kőbánya 
erre mindig is nagy hangsúlyt fektetett. Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul 
elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése 
alapján név szerinti szavazás szükséges a "Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása" tárgyú 189. számú előterjesztés 
tekintetében. 

Hegedűs Károly: Az SZMSZ 64. §(2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a Bizottság 
tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a 189. szamu 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

85/2017. (IV. 6.) GPB határozat 
a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 

1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az 1.
melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Bizottság a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet
szerint jóváhagyja.
3. A Bizottság a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény II. része
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
4. A Bizottság a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy a 2018-tól
2019-ig terjedő időszakban gondoskodjék a szükséges fedezet tervezéséről.
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

(A határozat 1. és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 9.10 órakor 
bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. április 6. 9.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésérőL 

Bizottsáei taeok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 

Aláírás: /) 
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Me~::hívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

amely a 2017. április 6-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Gerstenbrein György y 
3./ Marksteinné Molnár Julianna y 
4./ Mácsik András 'f 
5.1 Pluzsik Gábor 

6.1 Somlyódy Csaba )( 
7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila y 

9./ Tubák István y 
10./ Varga István 'K 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) 
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23 .) önkormányzati 
rendelet 64.§ (2) bekezdése alapján van szükség. 


