Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 24-i ülésére
a Várnegyed újsággal kapcsolatos nyomdai szolgáltatásokra közbeszerzési eljárás
keretében kötött szerződés felbontását érintő hivatali mulasztások feltárására megbízott
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A képviselő-testületi ülés formája:
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Fazekas Csilla,

Tímár Gyula,
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Miután több alkalommal került a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Vámegyed újsággal
kapcsolatos nyomdai szolgáltatásokra közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés módosítására
irányuló előterjesztést, melyet a közbeszerzési eljárások hosszútávú integritását szem előtt tartva nem
lett támogatva, a nem túl széles körben kiküldött polgármesteri hírlevélben olyan információk lettek
közölve, miszerint a cég felmondta a Vámegyed nyomtatott formában történő megjelenését garantáló
szerződését.
V. Naszályi Márta polgármester asszony 2022. november 3-án egy zárt körű egyeztetésen azt közölte a
képviselő-testület jelenlévő tagjaival, hogy a szerződés felmondásához hozzájárultak a Polgármesteri
Hivatal által elkövetett hibák is. Ennek eredményeképp még vizsgálandó, hogy a cég fizet-e kötbért a
szerződésből történt egyoldalú kilépést követően és ha igen, mekkora összegben.
Az ügy körülményeire tekintettel nem kizárható, hogy a Polgármesteri Hivatal (és ezen belül
feltételezhetően a Polgármesteri Kabinet) hibája vagy mulasztása komoly anyagi kárt okozott az
önkormányzatnak. Ennek komplex kivizsgálására javasoljuk egy ideiglenes bizottság létrehozását. A

feladat ellátása túlnyúlik mind a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság, mind pedig a Gazdasági és Jogi
Bizottság kompetenciáján.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1)
bekezdése, az Mötv. 57. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkezik az ideiglenes bizottság
felállításáról. Az ideiglenes bizottság feladata a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ’Nyomdai
szolgáltatás 2022-2023.’ tárgyú 2021. november 19. napján indított közbeszerzési eljárásának
eredményeképp Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint megrendelő és a PRINT BROKERS
TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vállalkozó között 2022. január 25. napján kelt vállalkozói
szerződés megszűnéséhez vezető folyamatok és körülmények teljeskörű kivizsgálása. A vizsgálat
eredményes lefolytatása érdekében a Polgármester utasításban garantálja a Bizottság számára a
teljeskörü és azonnali hozzáférést minden anyaghoz, melyet a bizottság az elnökön keresztül igényel,
továbbá a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek megjelenését az elnök meghívója
alapján a bizottság nyílt ülésén. Az ideiglenes bizottság a Vámegyed Nyomdai Szerződésének
Megszűnését Vizsgáló Ideiglenes Bizottság néven, három fővel jönne létre, tagjai Gulyás Gergely
Kristóf, mint elnök, Varga Dániel, Molnárka Gábor Zoltán, akik munkájukat külön díjazás nélkül látják
el. A bizottság a Képviselő-testület 2023. februárjában, vagy azt követően az első rendes képviselő
testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket a vizsgálat eredményiről és javaslatot tesz esetleges
diszciplináris vagy egyéb jogi folyamatok indítására.
A Fővárosi Kormányhivatal BP/2800/00722-2/2022 számú szakmai segítségnyújtásában leírtak
alapján a bizottság személyi összetételére vonatkozóan a képviselők is éihemek javaslattétellel.
A döntésnek költségvetési vonzata nincsen. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviseiő-testülete .../2022. (XI. ) önkormányzati
határozata ideiglenes bizottság felállításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviseiő-testülete úgy határoz, hogy létrehozza a
Vámegyed Nyomdai Szerződésének Megszűnését Vizsgáló Ideiglenes Bizottságot. A bizottság feladata
a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat ’Nyomdai szolgáltatás 2022-2023.’ tárgyú 2021.
november 19. napján indított közbeszerzési eljárásának eredményeképp Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat, mint megrendelő és a PRINT BROKERS TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
vállalkozó között 2022. január 25. napján kelt vállalkozói szerződés megszűnéséhez vezető folyamatok
és körülmények teljeskörű kivizsgálása. A vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében a Polgármester
utasításban garantálja a Bizottság számára a teljeskörü és azonnali hozzáférést minden anyaghoz, melyet
a bizottság az elnökön keresztül igényel, továbbá a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló
személyek megjelenését az elnök meghívója alapján a bizottság nyílt ülésén. Tagjai Gulyás Gergely
Kristóf, mint elnök, Varga Dániel, Molnárka Gábor Zoltán, akik munkájukat külön díjazás nélkül látják
el. A bizottság a Képviselő-testület 2023. februárjában, vagy azt követően az első rendes képviselő
testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket a vizsgálat eredményiről és javaslatot tesz esetleges
diszciplináris vagy egyéb jogi folyamatok indítására.
Határidő: azonnal
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Budapest, 2022. november 24.

