
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

amely készült a Budapest Főváros VII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én 15.00 órakor tartott 

rendkívüli nyílt üléséről 
 

Bizottsági ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal  
  Bp., VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem 

 
Jelen vannak: 

  
 

Benedek Zsolt elnök 
 dr. Kispál Tibor bizottsági tag 
 Molnár István bizottsági tag 
 Németh Gábor bizottsági tag 
 Sólyom Bence bizottsági tag 
 Tímár László bizottsági tag 
 Veres Zoltán bizottsági tag 
 Joó Mária jegyzőkönyvvezető   
 
 
Meghívott vendégek: 

   Hutiray Gyula alpolgármester 
 Barta Erzsébet  Humánszolgáltató iroda irodavezető 
 dr. Gróza Zsolt Vagyongazdálkodási iroda irodavezető  
 dr. Mészáros Zoltán Jegyzői iroda irodavezető 
 Gergely József szakértő 
 Grózáné Burka Éva koordinátor 
 Moldován László  képviselő 
 Mózes Ernő Attila szakértő 
 Perity László szakértő 
 Szabó György irodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság augusztus 31-ei, rendkívüli 
ülésén megjelent bizottsági tagokat, Alpolgármester urat, hivatalból megjelent munkatársakat, 
mindenkit, aki a helyszínen követ figyelemmel a munkánkat.  
Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Kiküldött meghívóval együtt kézhez 
vehették a napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, a tesztelt bizottság tagjait, hogy 
elfogadják-e a napirendet? Aki igen? Egyhangúan fogadja el a bizottság.  
 
919/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- A napirendi pontok elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja: 
  

1.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. július 
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

2.) Döntés a Budapest VII. kerület Rózsa utca 8. szám alatti irattár épületgépészeti 
berendezéseinek és tűzjelzőjének karbantartására vonatkozó szerződés 
EVIKINT Kft.-vel történő megkötéséről  
Előterjesztő: Szabó György Üzemeltetési Iroda vezetője 

3.) Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás 
lefolytatásáról a „Budapest, VII. kerület Akácfa u. 32. szám alatti óvodai épület 
nyílászáró cseréje, vizesblokkok felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

4.) Döntés az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola 2015 évi felújítási munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 
Ikibau Kft.-vel történő megkötéséről  
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

5.) Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás 
lefolytatásáról a „Budapest, VII. kerület István utca 35. szám alatti felnőtt 
orvosi rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

6.) Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás 
lefolytatásáról a „Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 12. szám alatti 
gyermek orvosi rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

7.) Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a „Papír írószer, 
irodaszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 
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8.) Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás 
lefolytatásáról a „Személygépkocsik beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

9.) Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges szövegének jóváhagyása a 
Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek 
otthonában homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

Zárt ülés keretében: 

10.) Javaslattétel krízis elhelyezés tárgyában  
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester 

11.) Elővásárlási jog gyakorlása 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

12.) A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 
vásárcsarnokban található üres üzlethelyiség és raktárhelyiség bérbeadása  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

13.) A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 
vásárcsarnokban található raktárhelyiség bérbeadásáról szóló határozat 
visszavonása  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

1.   NAPIRENDI PONT 
 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. július havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Benedek Zsolt:  
Az első teendőnk: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. 
július havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása  
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirendi vitát nyitok. Kérdés van-
e ezzel kapcsolatban? Ha nincs több kérdés, akkor kérdezem, hogy a határozati javaslat 1-es 
pontjával ki az, aki egyetért? A 2-essel ki az, aki egyetért? A 3-assal ki az, aki egyetért? Ez 
egyhangú. Köszönöm szépen. Áttérünk a 2. napirendi pontra. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
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mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. július havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
920/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. július havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. július havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. július havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
921/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. július havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. július havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. július havi munkájáról szóló 
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beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
922/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. július havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. július havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés a Budapest VII. kerület Rózsa utca 8. szám alatti irattár épületgépészeti 

berendezéseinek és tűzjelzőjének karbantartására vonatkozó szerződés EVIKINT 
Kft.-vel történő megkötéséről – 

 
Benedek Zsolt: 
Döntés a Budapest VII. kerület Rózsa utca 8. szám alatti irattár épületgépészeti 
berendezéseinek és tűzjelzőjének karbantartására vonatkozó szerződés EVIKINT Kft.-vel 
történő megkötéséről  
Az előterjesztő Szabó György az Üzemeltetési iroda vezetője. Kérdezem, hogy Szabó úr itt 
van-e? Itt van. Hozzászól-e az előterjesztéshez, vagy kiegészíti-e?  
Szabó György:  
Nem kívánom kiegészíteni.  
Benedek Zsolt: 
Kérdés van-e az előterjesztéshez? Kispál képviselő úr, aztán Moldován képviselő úré a szó.  
Kispál Tibor:  
Köszönöm szépen. Valóban kérdésem volna. Az előterjesztésben kazánkarbantartás, 
berendezések karbantartása, behatolás tűzjelző rendszer karbantartására kerül majd sor, 
mármint az ezzel kapcsolatos szerződésben. Ennek az éves költsége a legjobb számtani 
tudásom szerint is 380e Ft+Áfa. Itt ennek pontosan a kétszerese szerepel 760e Ft/év+Áfa, 
amiről szól az előterjesztés. A kérdésem az az, hogy miközben látom azt a mondatot benne, 
hogy az előre nem kalkulálható alkatrészek cseréje, de hogyan történt ez a kalkuláció, hogy 
pont a kétszerese? Ilyen hasra ütésnek tűnik a dolog. Nem biztos, hogy az, csak kérdezem. 
Benedek Zsolt: 
Moldován képviselő úr, aztán megadom válaszadásra a szót. 
Moldován László: 
Gyakorlatilag, én is ezt akartam kérdezni, hogy egyetlen karbantartási feladat ellátására van 
írva 760e Ft, ami a tételes árajánlatba, 380e Ft+Áfa. Tehát, ha az lenne, hogy előre nem 
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látható javítási költségek is benne vannak, akkor meg úgy kellett volna fogalmazni, hogy nem 
csak karbantartási feladatok ellátása. Tehát ugyanazt kérdezem, mint Kispál képviselő társam, 
hogy mi az igazság.   
Szabó György:  
Az egyik tétel az nem éves szinten van, az féléves, a mellékelt árajánlatban. Ott félévre történt 
az ajánlat, tehát azt kétszer kell venni. Úgyis 380.  
Két része van a tervezett szerződésnek. Az egyik a tervszerű, megelőző karbantartás, amit el 
kell végezni, minden körülmények között. A másik pedig, olyan meghibásodások, amit előre 
nem láthatunk. Az eddigi tapasztalataink szerint az üzemeltetésben ezek előfordulnak. Ezt úgy 
tudjuk kezelni, hogy keretösszeget állapítunk meg, mert ha bármilyen javítás van, teszem azt, 
télen leáll a kazán, és anyagot kell vásárolni, mert ezek még garanciálisak, de előfordulhat, 
hogy lesz olyan meghibásodás, ami nem tartozik a garanciális körbe, akkor ezt nekünk ki kell 
javítani. Ha nincs a szerződésben erre biztosítva keretösszeg, akkor nem áll módunkba 
javítani, illetve, csak nehézségek árán tudjuk ezt megtenni.  
Ezért hivatott ez a megemelt összeg, ami szerintem nem teljesen a duplája, de ha mégis a 
duplája, akkor pont úgy jött ki, de nem a kettővel való szorzással jött ki az összeg, hanem úgy 
kalkuláltunk, hogy mi az, ami a szokásos, és az eddigi praxisunk alapján lett megállapítva ez a 
teljesen, ma újonnan átvett irattárra, 220e éves szint, ez a 4 feladat ellátására van. 
Hangsúlyozom, hogy ez keretösszeg, ha nincs szükség rá, ezt nem fogjuk elkölteni. Ennyi áll 
rendelkezésre, hogy megfelelően biztosítsuk az üzemeltetést az új irattárban.  
Benedek Zsolt: 
Ha további kérdés nincs, akkor lezárom a napirend vitáját. A határozati javaslat szövegéről 
kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? Tartózkodás? Egy tartózkodással fogadata el a 
bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Rózsa utca 8. szám alatti irattára 
épületgépészeti berendezései és tűzjelzője karbantartását biztosító, az EVIKINT Intézményi 
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társasággal történő évi 
760.000 Ft + ÁFA keretösszegű szerződés megkötéséhez az 5101 Polgármesteri Hivatal 
dologi kiadásai címszám terhére. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

923/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
-  Döntés a Budapest VII. kerület Rózsa utca 8. szám alatti irattár épületgépészeti 

berendezéseinek és tűzjelzőjének karbantartására vonatkozó szerződés EVIKINT 
Kft.-vel történő megkötéséről - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Rózsa utca 8. szám alatti irattára épületgépészeti 
berendezései és tűzjelzője karbantartását biztosító, az EVIKINT Intézményi Műszaki 
Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társasággal történő évi 760.000 Ft 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
+ ÁFA keretösszegű szerződés megkötéséhez az 5101 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 
címszám terhére. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
3.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Budapest, VII. kerület Akácfa u. 32. szám alatti óvodai épület nyílászáró cseréje, 
vizesblokkok felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és 
tárgyalás lefolytatásáról a „Budapest, VII. kerület Akácfa u. 32. szám alatti óvodai épület 
nyílászáró cseréje, vizesblokkok felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztője, dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője. Irodavezető asszonyt 
kérdezem, hogy kiegészíti-e, indokolja-e az előterjesztést? 
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Napirenden van-e kérdése valakinek? Kispál képviselő úré a szó.  
Kispál Tibor: 
Köszönöm szépen. Gyors kérdésem volna. Az előterjesztés azzal fejeződik be, hogy a 
tárgyalás tervezett időpontja, 2015. augusztus szeptember 01. napja. Legalább egy kis csillag 
legyen ott, hogy aláhúzzuk, ami éppen. Értem, hogy van, ami nem tervezhető, vagy hosszabb 
ideig tart egy ilyen előterjesztés, csak most akkor tényleg melyik?  
dr. Máté Katalin: 
Egyéb kérdés? Elnézést kérek, de a közbeszerzési kolléganő szabadságon van, helyettesítjük, 
és hirtelenjében, egy kicsit sok előterjesztés jött. Szeptember 1. Úgy hogy arra kérem a 
bizottság tisztelt tagjait, hogy húzzák ki az augusztus szót, és szeptember 1., természetesen.  
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úré a szó.  
Németh Gábor:  
Valóban elég sok előterjesztés érkezett be, és gyakorlatilag összesen 5 db cég volt, azok közül 
hát szinte majdnem minden kiírásra ajánlatot tett. Egyszerűen nem értem, hogy hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzésről beszélünk, és a mai ülésen több, mint 300 M Ft-ot kell 
megszavazni valószínűleg. Tényleg Moldován úr is felteszi mindig ezt a kérdést, hogy  
dr. Máté Katalin: 
Érzékelem, hogy csatlakozott hozzá. Igen?  
Németh Gábor:  
Kénytelen vagyok, mert több, mint 300 M Ft-ról beszélünk, és gyakorlatilag a versenyt az 
teljes mértékben kizárjuk. Biztos vagyok benne, hogy ezek a cég már nyertek közbeszerzést 
az erzsébetvárosi önkormányzatnál. Valószínűleg, én mindenképpen a versenyt támogatnám, 
tehát az, hogy meghívunk folyamatosan 1-1 napirendhez kapcsolódóan 3 céget, azok közül is 
pl. csak az Adonyi Kft-nek volt érvénytelen ajánlata. Nem tudom, hogy nem lenne-e 
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célszerűbb tényleg nyílttá tenni. Félve kérdezem, hogy elképzelhető-e, hogy /nem érthető 
szöveg/ nyílván megoszlanak a vélemények. Én ragaszkodnék ahhoz, hogy minél nyíltabb 
legyen, hiszen tegyük hozzá, hogy nagyon érdekes, hogy összesen 5 cég van. Köszönöm.  
Benedek Zsolt 
Van-e további kérdés? Ha nincs, akkor irodavezető asszonynak megadom a szót.  
dr. Máté Katalin: 
Nem szeretném megismételni, amit a nyílt, kontra meghívásos közbeszerzés kapcsán idáig 
válaszoltam. Azt gondolom, hogy azok a cégek, akiket meghívtunk, bizonyítottak 
Erzsébetvárosban, mint szakmailag, minőségben, még pedig azt gondolom, hogy árban is. 
Tehát ezek nagyon jó árak, amiket kaptunk. Az Adonyit is abszolút mértékben ezekhez a 
cégekhez sorolom. Kiderült, hogy egyszerűen nem vette figyelembe, hogy uniós pályázat, 
illetve belföldi pályázat esetén, másfajta előírások vannak, mást kell igazolni az építésvezető, 
vagy a műszaki ellenőr esetében. Abszolút mértékben azt gondolom, hogy nagyon szerette 
volna ezt a munkát elnyerni, de egyszerűen technikailag valamit elnézett, és ezért lett 
érvénytelen az ajánlata.  
Németh Gábor:  
Szabad még egy kiegészítés? 
Benedek Zsolt: 
Képviselő úré a szó.  
Németh Gábor:  
Akkor hozzászokhatunk ahhoz, hogy a következő időszakban ez az 5 cég fog minden egyes 
közbeszerzésre meghívást kapni?  
dr. Máté Katalin:  
Nem feltétlenül. Azt gondolom, hogy ennél széles a skála, de most ezeket a cégeket hívtuk 
meg közreműködőként.  
Benedek Zsolt:  
Ha nincs további kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját, és név szerinti szavazást rendelek 
el. Sólyom képviselő urat kérdezem? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő úr? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
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Tartózkodom. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. Így 1 tartózkodással fogadta el a bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület Akácfa u. 
32. szám alatti óvodai épület nyílászáró cseréje, vizesblokkok felújítása, energetikai 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát elfogadja és 
megállapítja, hogy a Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság és a PMG Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevők első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes. 
Az Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes ajánlatot benyújtó Bridge 
Építőipari és Közúti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, IKIBAU Korlátolt 
Felelősségű Társaság és PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőkkel 
folytatja le.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

924/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Budapest, VII. kerület Akácfa u. 32. szám alatti óvodai épület nyílászáró cseréje, 
vizesblokkok felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület Akácfa 
u. 32. szám alatti óvodai épület nyílászáró cseréje, vizesblokkok felújítása, energetikai 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát elfogadja és 
megállapítja, hogy a Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság és a PMG Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevők első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata 
érvényes. Az Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes ajánlatot benyújtó 
Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, IKIBAU 
Korlátolt Felelősségű Társaság és PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevőkkel folytatja le.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
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4.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 

Szakközépiskola 2015 évi felújítási munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés Ikibau 
Kft.-vel történő megkötéséről – 

 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a 4. napirendi pontra: Döntés az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakközépiskola 2015 évi felújítási munkáira vonatkozó vállalkozási 
szerződés Ikibau Kft.-vel történő megkötéséről  
Szintén irodavezető asszonyt az előterjesztője. Hozzáfűzni valója van-e? 
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Napirenden van-e kérdése valakinek? Kispál képviselő úré a szó.  
Kispál Tibor: 
Köszönöm szépen. Kérdésem az, hogy végig néztem az ajánlatokat, hogy mit kell majd 
megcsinálni az iskolában, mert egyébként meg ismerem a környezetet, elég sok mindent 
kellett amúgy is. Iszonyú sok munka van ott. Ez elkezdődött már? Vagy mikor fog 
elkezdődni? Fogja-e ez az oktatást bármilyen formában befolyásolni, mert itt a 
mellékhelyiségektől kezdve, komoly közösségi tereknek a javítása is sorra fog kerülni. 
Hangsúlyozom még egyszer, hogy szerintem is indokolt. Csak hogy időben mintha ez 
valahogy meg lett volna csúszva.  
dr. Máté Katalin: 
Természetesen nem kezdődhetett el a munka, mert maga a közbeszerzési eljárás most zárul le, 
és ezt követően lehet szerződét kötni, amint a PKB jóváhagyja a javaslatainkat. Minden egyes 
felújítás esetén az intézmény vezetővel egyeztetünk, és annak megfelelően alakulnak a 
munkák. Idáig semmi különösebb panasz nem volt, és remélem, hogy a továbbiakban sem 
lesz.  
Benedek Zsolt:  
További kérdés van-e? Moldován képviselő úré a szó. 
Moldován László:  
Nem fogom ugyanazt elmondani, mert Németh képviselő társam elmondta a kérdéseimet, de 
azért megjegyezném, a fő kérdésre azért válaszolnék. Már 2014 előtt is nagyjából ezek a 
cégek vettek részt, kicsit kibővítve. Én azt mondanám, hogy 6-8 céget dotált az 
önkormányzat, és sajnos az eltelt időkig, és nem szeretném folytatni, de nyilvánvalóan, 
helyzetbe vannak hozva ezek a cégek. Nyílván ezzel nem értek egyet. Ezt azért mondom el, 
hogy jegyzőkönyvben is legyen, nehogy az legyen, hogy a közbeszerzésnél csendben ülök, és 
nem fejezem ki a nem tetszésemet. Tehát ezt tenném hozzá, és továbbra is azt tartanám jónak, 
ha nyílt eljárással történnének ezek a közbeszerzések. Köszönöm.   
dr. Máté Katalin: 
Pontosításként azt szeretném hozzáfűzni, hogy 2014-ben, azt hiszem, ha jól tudom 2 évig 
egyetlenegy cég volt, aki az összes építési beruházást az önkormányzat megbízásából tette. 
Egy keret megállapodásunk volt 2Mrd keretösszegig, egy adott céggel, és minden egyes 
építési beruházást ez az egy cég végezte. Ezért akartam csak pontosítani.  
 
Moldován képviselő úr közben mond valamit, amit nem lehet érteni.  
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Benedek Zsolt:  
Köszönöm szépen, ha nincs további kérdés, akkor lezárom a napirendi pont vitáját, és 
döntéshozatal fog következni, még pedig név szerint.   
 
A koordinátor és a jegyzőkönyvvezető jelzik az elnöknek, hogy az előterjesztésben nem 
szerepel, hogy név szerint kell szavazni.  
 
Benedek Zsolt:  
Igaz. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a határozati javaslat szövegét elfogadja-e? 
Aki igen? Tartózkodás? Egy tartózkodással fogadja el a bizottság.   
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata az „Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola 
és Szakközépiskola (Dob utca 85, és Kertész utca 30.) 2015 évre tervezett felújítási munkái” 
tárgyú munka kivitelezésére az IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2800 
Tatabánya, Mártírok útja 66., cégjegyzékszám: 11-09-021199, adószám: 24203908-2-11., 
képviseli: Iklódi Tamás ügyvezető) köt szerződést, 12.483.259,-Ft+áfa összegben, az 
Intézményi felújítások 6901 címszám terhére. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
925/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 

Szakközépiskola 2015 évi felújítási munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés Ikibau 
Kft.-vel történő megkötéséről – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata az „Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola 
és Szakközépiskola (Dob utca 85, és Kertész utca 30.) 2015 évre tervezett felújítási munkái” 
tárgyú munka kivitelezésére az IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2800 
Tatabánya, Mártírok útja 66., cégjegyzékszám: 11-09-021199, adószám: 24203908-2-11., 
képviseli: Iklódi Tamás ügyvezető) köt szerződést, 12.483.259,-Ft+áfa összegben, az 
Intézményi felújítások 6901 címszám terhére. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
5.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Budapest, VII. kerület István utca 35. szám alatti felnőtt orvosi rendelők 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
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Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és 
tárgyalás lefolytatásáról a „Budapest, VII. kerület István utca 35. szám alatti felnőtt orvosi 
rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Szintén irodavezető asszonyt az előterjesztője. Hozzáfűzni valója van-e? 
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Napirenden van-e kérdése valakinek? Ha nincs kérdés, akkor a határozati szövegéről 
kérdezem név szerinti Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő úr? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. Így 1 tartózkodással fogadta el a bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület István 
utca 35. szám alatti felnőtt orvosi rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az IKIBAU Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a PMG 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevők első, ajánlati kötöttséggel nem 
terhelt ajánlata érvényes. Az Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes 
ajánlatot benyújtó IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság, EUSTIL Építőipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlattevőkkel folytatja le. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
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926/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Budapest, VII. kerület István utca 35. szám alatti felnőtt orvosi rendelők 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület István 
utca 35. szám alatti felnőtt orvosi rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az IKIBAU Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a PMG 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevők első, ajánlati kötöttséggel nem 
terhelt ajánlata érvényes. Az Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes 
ajánlatot benyújtó IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság, EUSTIL Építőipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlattevőkkel folytatja le. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
6.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 12. szám alatti gyermek orvosi rendelők 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban– 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és 
tárgyalás lefolytatásáról a „Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 12. szám alatti gyermek 
orvosi rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
Szintén irodavezető asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni? 
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Ha nem kívánja, akkor napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs 
kérdés, akkor név szerinti szavazást rendelek el. A határozati szövegéről kérdezem Sólyom 
képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
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Tímár képviselő úr? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. Így 1 tartózkodással fogadta el a bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület 
Rottenbiller utca 12. szám alatti gyermek orvosi rendelők kialakítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az IKIBAU Korlátolt 
Felelősségű Társaság, az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
és a PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevők első, ajánlati kötöttséggel 
nem terhelt ajánlata érvényes. Az Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes 
ajánlatot benyújtó IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság, EUSTIL Építőipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlattevőkkel folytatja le.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

927/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 12. szám alatti gyermek orvosi rendelők 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület 
Rottenbiller utca 12. szám alatti gyermek orvosi rendelők kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az 
IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság, az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság és a PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevők 
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első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes. Az Önkormányzat mint 
ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes ajánlatot benyújtó IKIBAU Korlátolt Felelősségű 
Társaság, EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és PMG 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőkkel folytatja le.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
7.   NAPIRENDI PONT 
 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a „Papír írószer, irodaszer 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a 
„Papír írószer, irodaszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Irodavezető asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e indokolni, kiegészíteni? 
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Moldován képviselő úré a szó. 
Moldován László:  
Az lenne a kérdésem, hogy általában elmondom, hogy nyílt eljárás legyen, és irodavezető 
asszony azt mondja, hogy már volt olyan, hogy nyílt eljárás volt, és mit tudom én egy 
jelentkező volt, és ebből azt a következtetést vonta le a hivatal, hogy felesleges nyílt eljárást 
lefolytatni.  
Az lenne a kérdésem, hogy néhány hónappal ezelőtt a nyomdai munkákra, az Erzsébetvárosi 
újság nyomdai munkálataira is végül is 1 versenyző van, a 3 meghívottból. Itt is 1 versenyző 
versenyez saját magával a közbeszerzés elnyeréséért. Itt miért nem vonja le azt a 
konzekvenciát az iroda, hogy ez egy nem megfelelő eljárás, ha csak 1 meghívott tud érvényes 
ajánlatot tenni.  
dr. Máté Katalin: 
Itt a papír-írószer esetében a szakiroda az Üzemeltetési iroda, - és nagyon sajnálom, hogy az 
irodavezető úr elment-, adta meg a cégeket. Azt gondolom, hogy természetesen az is egy elvi 
lehetőség, hogy azt a következtetést vonjuk le, hogy érvénytelenítsük ezt a pályázatot, vagy 
közbeszerzési eljárást. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az irányba is felelősség terhel minket, 
hogy legyen papír, amivel tudunk dolgozni. Ez eléggé el van csúszva önmagában ez a 
közbeszerzés, tehát gyakorlatilag nem volt ez a döntés lehetősége az irodának.   
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Moldován László:  
Irodavezető asszony nem arra válaszolt, amit kérdeztem, de mindegy, mert az úgyis egy 
elméleti vita közöttünk.  
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr. 
Németh Gábor:  
Ha jól értem van arra lehetőség, hogy visszavonjuk ezt a napirendi pontot.  
dr. Máté Katalin: 
Elvi lehetősége bármikor van a tisztelt bizottságnak, hogy ne szavazzon meg valamit, de 
ugyanakkor tisztába kell lenni annak a következményeivel is. Egy új eljárás indítása, azt 
jelenti, hogy időben másfél két hónap az, amikorra bejöhetne egy új előterjesztés. Nem tudom 
megmondani, hogy mennyi papír, írószer van ebben a pillanatban az önkormányzat 
raktárában, az Üzemeltetési irodán, tehát felteszem a kezem, mert nem tudok erre válaszolni, 
hogy ez egy reális lejtőség-e. Vagy pedig ez a döntés veszélyeztetné-e a működő képességét 
az önkormányzatnak. Ez egyértelműen közbeszerzés köteles tevékenység, tehát még ármeneti 
időben sem lehet, hogy kimegyünk valamelyik nagykerbe, és papír írószert veszünk. Abban 
az esetben a közbeszerzési hatóság nagyon megbüntetné az önkormányzatot.  
Benedek Zsolt:  
További kérdés van-e napirenden? Ha nincs, akkor lezárom a napirend vitáját, és 
határozathozatal fog következni, még pedig név szerint. A határozati javaslatok 1-es pontjáról 
kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Papír írószer, irodaszer 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság ajánlatok érvényessége 
tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. 
(1044 Budapest, Ezred utca 2.) ajánlattevő végleges ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

928/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a „Papír írószer, irodaszer 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Papír írószer, irodaszer 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság ajánlatok érvényessége 
tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. 
(1044 Budapest, Ezred utca 2.) ajánlattevő végleges ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
Javaslatok 2-es pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
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Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás 
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Papír írószer, irodaszer 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

929/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a „Papír írószer, irodaszer 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás 
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Papír írószer, irodaszer 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
Javaslatok 3-as pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
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Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Papír írószer, irodaszer beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesévé az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred 
utca 2.) ajánlattevőt nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

930/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a „Papír írószer, irodaszer 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Papír írószer, irodaszer beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesévé az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred 
utca 2.) ajánlattevőt nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
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Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
Javaslatok 4-es pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. Mind a 4 esetben 1 tartózkodással fogadta el a bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Papír írószer, irodaszer 
beszerzése” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

931/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a „Papír írószer, irodaszer 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Papír írószer, irodaszer 
beszerzése” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
8.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Személygépkocsik beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és 
tárgyalás lefolytatásáról a „Személygépkocsik beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő szintén irodavezető asszony. Kérdezem, hogy kívánja-e indokolni, kiegészíteni az 
előterjesztését?   
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Moldován képviselő úré a szó. 
Moldován László:  
Nem is biztos, hogy irodavezető asszonyhoz, hogy miért kell ez a 4 személygépkocsi, egy 2 
km2-es kerületben? Én ezt már többször elmondtam, de megvárom, hogy mi a válasz, aztán 
majd reagálok tovább.  
Benedek Zsolt: 
Irodavezető asszonynak megadom a szót.    
dr. Máté Katalin: 
Szabó Györgynek tudnám feltenni a kérdést, hogy ha itt lenne. A gépkocsi beszerzés, abszolút 
Üzemeltetési iroda feladata, és azt gondolom, hogy részben a közbeszerzési terv keretében a 
testület megszavazta, amikor a közbeszerzési tervet megszavazta, tehát a kérdés értem, csak a 
költségvetésben a fedezetben szerepel, tehát ezek nem szakirodai döntések, hanem a képviselő 
testület döntése. Információim szerint, a közterület felügyeleté a 4 db gépkocsi. 
Benedek Zsolt: 
Ha jól tudom, akkor a 4-ből 3 kontingens a közterület felügyelethez megy, és egy, ha jól 
tudom, akkor jegyző úr több száz kilométert futott Volkswagenjének a cseréje. Ugye?  
dr. Máté Katalin: 
Összesen akkor 1, és 3. 1 a hivatalé, és 3 a közterület felügyeleté.  
Benedek Zsolt: 
De ez már elhangzott a képviselő testületi ülésen, amikor erről vita volt, én erre emlékszem. 
Képviselő úr, nem tudom, hogy erre nem emlékszik? 
Moldován László:  
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Ezek szerint nem emlékszem.  
Benedek Zsolt: 
Pedig volt.  
Moldován László:  
De akkor megint elmondom azt a véleményemet, hogy 2 km2-en a közterület felügyelet is tud 
szerintem, akár gyalog, akár kerékpárral nyugodtan közlekedni.  
Veres Zoltán:  
Hőlégballonnal. 
 
Több közbeszólás is elhangzik, amiket nem lehet pontosan érteni.    
 
Moldován László:  
Maradjunk a realitás talaján. Jobban tudna odafigyelni a dolgára, ha ne gépkocsival 
rohangálna, hanem a közterületen menne kerékpárral. Ez lenne az egyik.  
A másik. Fel sem merem tenni, hogy itt megint 3 meghívott van, amelyikből egynek van 
érvényes ajánlata. Nyilván alig van Magyarországon autókereskedő, tehát nyilvánvalóan 
olyan helyzetbe kell kerülnie Erzsébetvárosnak, hogy 1 érvényes árajánlatból tudja 
kiválasztani ezt az érvényes ajánlatot.  
dr. Máté Katalin: 
Erre szeretnék reagálni. Azt gondolom, hogy az utolsó mondataival nagyon-nagyon nem értek 
egyet, és azért szeretném a…  Részben az autópiacot jobban ismerem, mert dolgoztam 
pénzügyi igazgatóként egy nagy autós cégnél, úgy hogy egy kicsit jobban figyelem, mint 
általában.  
Engem teljesen ledöbbentett, hogy az autópiacon olyan szereplők, mint a Wallis, vagy a 
Maxabo, egy piaci helyzetben, ahol ugyan a gépkocsi eladás egy kicsit elindult felfelé, hogy 
ne adjanak be egy pályázatra ajánlatot, az számomra a nyáron kívül semmivel nem 
magyarázható. Ez egyszerűen nonszensz. Nem értem. Ez az egyik része.  
A másik része meg, hogy a két Daciára egyáltalán ne érkezzen ajánlat, én felteszem a 
kezemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Benedek Zsolt: 
Alpolgármester úré a szó.  
Hutiray Gyula: 
Azt szeretném megjegyezni, hogy a közterület felügyeletnél, a sok éves lefutott autók 
cseréjéről van szó. Ha áttérnénk a talpas közterület felügyelőkre, az olyan lenne, mint amikor 
a lyoni takácsok a gépék összetörésének irányában mozdultak volna el, amit hát szerintem 
idejét múltnak gondolhatjuk.  
Benedek Zsolt: 
Képviselő úré a szó, aztán lezárom a vitát.  
Moldován László:  
Alpolgármester úr lehet, hogy így látja, de vannak más szempontok is. Akkor felvetném az 
elektromos autó alkalmazását például. Nem látom itt a lehetséges variációk között, hogy arra 
is árajánlatot kértek. Fenntartom, hogy akkor is lehetne mással, biciklivel, vagy robogóval, 
bármi mással. A CO kibocsátás, légszennyezés.  
Elhiszem, hogy alpolgármester úr, ha jól tudom, nem lakik a kerületben, és elhiszem, hogy 
nem zavarja, hogy itt milyen a levegő, de az itt lakókat, lehet, hogy zavarja.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő úr, aztán alpolgármester úrnak megadom reakcióra. 
Kispál Tibor:  
Én azért teszem fel a kezemet, mert megnéztem, hogy milyen cég, milyen autótípusokat ajánl. 
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A Shiller pl. ajánl, csak a honlapon kellett megnézni, Opelt, Toyotát, Skodát, Fiatot, de Daciát 
nem. Valószínű, hogy ezért nem adott egyébként a Daciára ajánlatot.  A tekintetben én is 
csodálkozom rajta, hogy ha egy csepp esze van egy autókereskedőnek, akkor 2 Dacia mellé, 
akár még egy Opelt is be fog vállalni, úgy hogy azon nem lesz olyan őrült haszna, egyszerűen 
azért, mert lehet, hogy éppen az autókereskedőben is lehet, hogy éppen a Keleti pályaudvarra 
érkező menekülttől lehetne kereskedelmet is tanulni valamit, nem csak a problémával 
küszködni. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy erre nem érkezett ajánlat. 
Egyszerűen, nem tanácsolnám azt, hogy ezt fogadjuk el úgy, hogy akkor most van egy Opel, 
viszont Dacia meg nincs. Tehát, én ezt javasolnám a tisztelt bizottságnak erre az 
előterjesztésre.  
Azt gondolom, hogy itt kellene egy hatékonyabb egyeztetés után, egy jobb árajánlatot kérni. 
Nekem nem azzal van a problémám, hogy a Dacia kell-e, vagy nem kell, bár a robogónak én 
is jobban örülnék, mert a csúcsforgalomban könnyebben odaér, különösen, hogy ha balhé van. 
Megértettem azt, hogy kell, meg láttam is, ezzel nekem nincs vitám. Azzal vitám, ahogy 
történik a folyamat. Köszönöm szépen.  
Benedek Zsolt: 
Alpolgármester úré a szó.  
Hutiray Gyula: 
Moldován képviselő úrnak azt a felvetését, vagy megjegyzését, hogy elektromos autókon is 
érdemes gondolkodni, azt magam is osztom. A kormány és Varga miniszter úr is többször tett 
ebbe az irányba nyilatkozatokat. Egyelőre, ez még drága, drágább, mint akármilyen megfelelő 
méretű, minőségű, nem elektromos, hanem benzines, vagy dízel autó. De azt gondolom, hogy 
ebbe az irányba nyitottnak kell lenni. És igen csak nyitottnak kell lenni a robogó irányába.  
Benedek Zsolt: 
Irodavezető asszonyé a szó.  
dr. Máté Katalin: 
Egyrészt azt szeretném mondani, hogy a meghívott cégeket, az Üzemeltetési iroda adta meg, 
és ő engedélyeztette. Abszolút egyet értek, ha valaki, egy cég, azzal az autó típussal nem 
foglalkozik akkor azért kereskedőként adhatna ajánlatot. Ez az eljárás direkt részajánlati 
lehetőségeket teremtett. Én azt javasolnám a tisztelt bizottságnak, hogy arra a részajánlatra, 
arra az egy gépkocsira, amire kaptunk ajánlatot, és próbáltam utána menni, és azt gondolom, 
hogy egy nagyon jó áron kaptunk ajánlatot rá. Azt javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy 
fogadja el, és természetesen a Daciákra kezdődik egy új eljárás, és remélem, hogy az 
Üzemeltetési iroda precízebben fogja a cégeket kiválasztani ezzel kapcsolatban.   
Benedek Zsolt: 
Köszönöm szépen. Le fogom akkor zárni a napirendnek a vitáját. Határozathozatal 
következik, még pedig név szerint. A javaslat szövegéről kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
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Kispál Tibor:  
Tartózkodom. 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. Így 2 tartózkodással fogadta el a bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Személygépkocsik beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy a 
SCHILLER AUTÓHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő I. részajánlat 
tekintetében benyújtott első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes. Az 
Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az I. részajánlat tekintetében az ezen 
részajánlatra vonatkozóan érvényes ajánlatot benyújtó SCHILLER AUTÓHÁZ Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevővel folytatja le. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
932/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

a „Személygépkocsik beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Személygépkocsik beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy a 
SCHILLER AUTÓHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő I. részajánlat 
tekintetében benyújtott első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes. Az 
Önkormányzat mint ajánlatkérő a tárgyalást az I. részajánlat tekintetében az ezen 
részajánlatra vonatkozóan érvényes ajánlatot benyújtó SCHILLER AUTÓHÁZ Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevővel folytatja le. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: tartózkodás 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
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Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta. 
 
9.   NAPIRENDI PONT 
 
Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges szövegének jóváhagyása a Budapest, 
VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati 
hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges 
szövegének jóváhagyása a Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám 
alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő szintén irodavezető asszony. Kérdezem, hogy kívánja-e indokolni, kiegészíteni az 
előterjesztését?   
dr. Máté Katalin: 
Nem, köszönöm elnök úr.   
Benedek Zsolt:  
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a lezárom a napirend 
vitáját. Határozathozatal következik, még pedig név szerint. A határozati javaslatok 1-es 
pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
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„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában 
tett javaslatával összhangban jóváhagyja, hogy a „Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, 
Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés és nyílászárócsere” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen, a 
PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.), valamint 
az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József 
körút 69.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
933/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges szövegének jóváhagyása a 

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában 
homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési eljárásban – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában 
tett javaslatával összhangban jóváhagyja, hogy a „Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, 
Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés és 
nyílászárócsere” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Adonyi Vagyonkezelő és 
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen, a PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.), valamint az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 69.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
A határozati javaslatok 2-es pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
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Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bírálóbizottság eljárás eredményessége tárgyában 
tett javaslatával összhangban jóváhagyja, hogy a „Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, 
Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés és nyílászárócsere” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
934/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges szövegének jóváhagyása a 

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában 
homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési eljárásban– 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bírálóbizottság eljárás eredményessége tárgyában 
tett javaslatával összhangban jóváhagyja, hogy a „Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, 
Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés és 
nyílászárócsere” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
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A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
A határozati javaslatok 3-as pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bírálóbizottság eljárás nyertese tárgyában tett 
javaslatával összhangban jóváhagyja, hogy a „Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy 
utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertese az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1085 Budapest, József körút 69.), mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
935/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges szövegének jóváhagyása a 

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában 
homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési eljárásban– 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bírálóbizottság eljárás nyertese tárgyában tett 
javaslatával összhangban jóváhagyja, hogy a „Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, 
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Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés, és 
nyílászárócsere” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese az EUSTIL Építőipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 69.), mivel ezen 
ajánlattevő nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
A határozati javaslatok 4-es pontjáról kérdezem Sólyom képviselő urat? 
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Tímár képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Kispál képviselő úr? 
Kispál Tibor:  
Igen 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Tartózkodom 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület 
Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés, és 
nyílászárócsere” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
936/2015.(08.31.) Sz. PKB határozat 
- Az eljárást lezáró döntések és a szerződés végleges szövegének jóváhagyása a 

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában 
homlokzati hőszigetelés, és nyílászárócsere tárgyú közbeszerzési eljárásban– 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület 
Erzsébetváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés, 
és nyílászárócsere” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a következő napirendi pont megtárgyalására, amely már zárt ülés keretében fog 
elhangzani. Kérném a vendégünket, hogy a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendi 
pontjaink idejére hagyja le az üléstermet.  
 
Az ülésről távozik: - 
 

Kmf. 
  
  
 
 

   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. szeptember 9. 
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Szállítási keretszerződés 
 
 

A Szerződő Felek: 
egyrészről 
Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Levelezési címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Képviseli: Dr. Gotthard Gábor jegyző 
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma: 11784009-15735708 
Számlázási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Adószáma: 15507008-2-42 
mint megrendelő 
 
másrészről 
Név: I-COM Irodaellátás Kft. 
Cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető igazgató 
Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt. 
Számlaszáma: 10700505-68776479-51100005 
Számlázási cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Adószáma: 25049813-2-41 
Statisztikai jelzőszáma: 25049813-4690-113-01  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzék száma: 01-09-1966828 
mint szállító 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 

PREAMBULUM 
Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett. A szállító mint ajánlattevő az 
eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely 
az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján az összességében 
legelőnyösebb ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a szállítót hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései 
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 
 
1. A szerződés tárgya 
1.1 Az Ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) található 

terméklistában szereplő papír-írószer és irodaszer (a továbbiakban: Termék vagy 
Termékek) szállítása maximum 24.900.000. HUF + áfa keretösszegben. 

1.2. A szállítandó termékek műszaki leírását jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-én, 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

Vállalkozási szerződés 
 

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
teljes jogú képviselője:  Vattamány Zsolt polgármester 
székhely:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
adószám:    15735708-2-42  
számlaszám:     11784009-15507008-00000000 
számlavezető pénzintézet:  OTP Bank Nyrt.  
kapcsolattartó:   Csombordi Sándor 
telefon:    06-1-462-3268  
fax:      06-1-321-3974 
mint megrendelő 
 
másrészről 
Név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1085 Budapest, József körút 69. 
Képviseli: Baré Maik 
Levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 69. 
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma: 11738008-20872302-00000000 
Számlázási cím: 1085 Budapest, József körút 69. 
Adószáma: 13473279-2-42 
Statisztikai jelzőszáma: 13473279-4120-113-01 
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzék száma: 01-09-995623 
mint vállalkozó 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 

PREAMBULUM 
Megrendelő mint ajánlatkérő felhívás közvetlen megküldésével kezdődő hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő 
az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és meg-
rendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 
A Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a 
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 
1. A szerződés tárgya 
1.1 A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Budapest, VII. kerület Erzsé-

betváros, Peterdy utca 16. szám alatti idősek otthonában homlokzati hőszigetelés, és 
nyílászárócsere elvégzését. 

1.2 Jelen szerződés tárgyát képező – beruházási és felújítási – munkák részletes meghatá-
rozását az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, to-
vábbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza. 
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