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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefváros Budapest egyik centrális elhelyezkedésű, egyik legsűrűbben lakott, rengeteg 

társadalmi problémát hordozó területe, mely a legnépesebb kerületek közé tartozik.  

Józsefváros pozícióját, adottságait és helyzetét alapvetően meghatározza, hogy Budapest 

belvárosának peremén, így Magyarország legfejlettebb régiójának közepében fekszik. Ebből 

fakad, hogy országos és nemzetközi kapcsolatai egyaránt kiválóak, illetve hogy számos 

szektor számára központi funkciót tölt be. Józsefvárosban jelentősen eltérő státuszú 

lakóterületek, országos jelentőségű intézményi és zöldterületek, illetve ipari területek egyaránt 

megtalálhatók. Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági sajátosságai a nevelés és oktatás terén 

hosszú távú, komplex megközelítést igényelnek. 

 

Józsefvárosban cél egy olyan befogadó intézményrendszer kidolgozása, amely támogatja az 

összes gyermek fejlődését és kompenzálja a társadalmi háttér alapján hátrányokat, különösen 

a budapesti VIII. kerületi óvodák komplex fejlesztése deszegregációs és befogadási 

intézkedések megvalósításával. Fontos célkitűzés, hogy a romák és a hátrányos helyzetű 

gyermekek szegregációjának csökkentése az önkormányzati óvodákban, és ezáltal jelentős 

lépést tenni egy olyan szociokulturálisan vegyes intézményi keret létrehozása felé, amelyben 

a különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttnevelése a norma, 

és nem kivétel. Feladatunk, hogy megállítsuk a diákok elvándorlását, javítsuk a kerületi 

óvodák, iskolák színvonalát, valamint a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű 



 

 

gyermekek számára 0-23 éves koruk között a teljes oktatási-nevelési szegmensben biztosítsuk 

az esélyegyenlőséget.  

A Józsefvárosi Önkormányzat célja egy átfogó kerületi diagnózis készítése. A „Vállalkozási 

szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése” keretében tervezett kutatás 

alapvető célja, hogy objektív adatok álljanak rendelkezésre a deszegregációs intézkedésekhez, 

egy részletes deszegregációs és befogadási stratégia kialakításához. További cél, a 

rendelkezésre álló országos statisztikai adatok (KSH népszámlálás) és az Önkormányzat által 

rendelkezésre álló adatbázisok felhasználásával, kutatási interjú készítésének módszerével a 

kerületi óvodások térbeli-szociális-nemzetiségi eloszlásának földrajzilag minél részletesebb 

feltérképezése, a józsefvárosi óvodarendszer fejlesztése, különösen is a (tag-)óvodák 

kapacitásainak és a beóvodázási körzetek határainak jövőbeli kialakítása érdekében. 

Az „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése” keretében tervezett kutatás alapvető célja, hogy szakértői interjúk 

segítségével tárja fel az önkormányzati feladatellátás során felmerülő problémákat, lakossági 

kérdőív eszközével, a szakértői interjúk tapasztalatai alapján az egyes szakpolitikák terén 

vizsgálja a lakosság gazdasági-társadalmi helyzetét. A kutatás keretében a szülői 

fókuszcsoportos beszélgetések közvetlen célkitűzése, hogy empirikus adatok alapján képet 

kapjunk a szülők óvodaválasztási, iskolaválasztási stratégiájáról, a döntést leginkább 

befolyásoló szempontokról, tényezőkről az óvodaválasztás, iskolaválasztás során, valamint 

feltárni a lakóhely szerinti óvodából, illetve a kerületből való elvándorlás okait. Az 

óvodapedagógusi fókuszcsoportos beszélgetések alapvető célja, a kerületben dolgozó 

óvodapedagógusok óvodásokkal és a saját intézményeikkel kapcsolatos reprezentációinak 

feltárása, az óvodások térbeli-szociális-nemzetiségi eloszlási mintázatának feltérképezése, a 

józsefvárosi Intézményrendszer fejlesztésével, az óvodai infrastruktúrával kapcsolatos 

elképzelések összegyűjtése. 

A kutatások várható költségigényre – bruttó 7.000,0 e Ft – tekintettel a Józsefvárosi 

Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) IX. 

része szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra.  

Tekintettel arra, hogy a jelen ügy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett 

Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

A Szabályzat 20.1. pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, 

építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet 

dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére 

került megküldésre: 

 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 

 TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. (1112 Budapest, Budaörsi út 45. X-XI) 

 IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. (1139 Budapest, Pap Károly 

utca 4-6.) 

 InsightLab Piackutató Korlátolt Felelősségű Társaság (1213 Budapest, Mária Királyné 

útja 239.) 

 Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 84.) 

 Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont (1089 Budapest, Orczy út 46-48.) 

 

A felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek profiljába 

tartozzon a társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés. Az OPTEN cégtár nyilvántartása 

szerint ezek a gazdasági szervezetek ilyen tevékenységet folytatnak, működésük törvényes és 

megfelelő, köztartozásuk nem áll fent. A megjelölt kutatóintézetek a hazai társadalomkutatás 

kiemelkedő, piacvezető szereplői, melyek kiválasztásánál döntő szerepet játszott, hogy 



 

 

felkészült szakembergárdájuk révén magas színvonalon lennének képesek ellátni az elvárt 

piackutatás elvégzését. 

 

Az ajánlattételi felhívás 12. pontja szerint az ajánlattételi határidő – 2020. október 28. 12.00 

óra volt, melyre összesen 4 darab ajánlat érkezett. Az ajánlat elbírálásának értékelése az 

ajánlattételi felhívás 8. pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elv alapján történt.  

 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése 

 

I. A „Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése” tárgyú, 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt 2020. október 28. 12:00 órai határidőig 2 ajánlattevő nyújtott be érvényes 

ajánlatot.  

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve. A 

bírálati szempont szerint az ajánlattevők között az alábbi sorrend alakult ki: 

1. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft., bruttó 1 587 500,- Ft ajánlati ár 

2. Periféria Közpolitikai és Kutató központ Kft., bruttó 1 800 000,- Ft ajánlati ár 

 

1. sz. Ajánlattevő: A Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. (1074 Budapest, Dohány 

utca 84. 2.) ajánlata 2020. október 28-án, 11:20 órakor lezárt borítékban érkezett.  

Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott be.  

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

komplex kutatás 1 250 000,- Ft 1 587 500,- Ft 

 

 

2. sz. Ajánlattevő: A Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont (1089 Budapest, Orczy út 46-

48.) ajánlata 2020. október 27-én, lezárt borítékban érkezett. érkezett.  

Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott be.  

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

komplex kutatás 1 800 000,- Ft 1 800 000,- Ft 

 

Az Előkészítő Bizottság 2020. október 28. napján megtartott ülésén megállapította, hogy a 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Budapest Szakpolitikai 

Elemző Intézet Kft. 

 

II.  A „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program 

megalapozó kutatásának előkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban megjelölt 2020. október 28. 12:00 órai 

határidőig 2 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.  

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve. A 

bírálati szempont szerint az ajánlattevők között az alábbi sorrend alakult ki: 

1. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., bruttó 1 270 000,- Ft ajánlati ár 

2. IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt., bruttó 1 930 400,- Ft ajánlati ár 

 

1. sz. Ajánlattevő: A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. (1112 Budapest, Budaörsi út 

45. X-XI) ajánlata 2020. október 28-án, 11:40 lezárt borítékban érkezett.  

Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott be.  



 

 

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

komplex kutatás 1 000 000,- Ft 1 270 000,- Ft 

 

 

2. sz. Ajánlattevő: Az IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. (1139 

Budapest, Pap Károly utca 4-6.) ajánlata 2020. október 28-án, 11.10 lezárt borítékban órakor 

érkezett.  

Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott be.  

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

komplex kutatás 1 520 000,- Ft 1 930 400,- Ft 

 

Az Előkészítő Bizottság 2020. október 28. napján megtartott ülésén megállapította, hogy az 

„Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. 

 

 

 II. A beterjesztés indoka 
A beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása érdekében 

szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja a „Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése” tárgyú, és 

az „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások 

eredményeinek megállapítása. 

 

I. Fedezet: Az összeg, azaz a nettó 1.250,0 e Ft összeg, a 2020. évi költségvetés a 11201 

címen belül biztosított. 

A „Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Budapest Szakpolitikai 

Elemző Intézet Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 84.), az ajánlattevő elfogadott ajánlati ára: 

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár  Bruttó ajánlati ár  

komplex kutatás 1 250 000,-Ft 1 587 500,-Ft 

 

II. Fedezet: Az összeg, azaz a nettó 1.000,0 e Ft összeg, a 2020. évi költségvetés a 11201 

címen belül biztosított. 

 

Az „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. (1112 Budapest, Budaörsi út 

45. X-XI), az ajánlattevő elfogadott ajánlati ára: 

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár  Bruttó ajánlati ár  

komplex kutatás 1 000 000,-Ft 1 270 000,-Ft 



 

 

 

 

 

IV. Jogszabályi környezet 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.1. alpontja szerint a 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 60.§-a, az SZMSZ 30.§ (1) bekezdése és a 35.§ (2) bekezdése értelmében a döntés 

egyszerű szavazattöbbséget igényel. A Mötv. 46.§ (1) bekezdése és a 60.§-a, valamint az 

SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja. 

A Mötv. 59.§ (3) bekezdése és az SZMSZ 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az 

átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az 

nem minősül a hatáskör visszavonásának. 

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: 2 db ajánlattételi felhívás 

2. számú melléklet: 2 db bontási jegyzőkönyv a beérkezett ajánlatok bontásáról 

3. számú melléklet: 4 db felolvasólap 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 

Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése”, 

valamint „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program 

megalapozó kutatásának előkészítése” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárás eredményének megállapításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

1. a „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése” tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. a„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot a Budapest Szakpolitikai 

Elemző Intézet Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 84., cégjegyzékszáma: 01-09-907844, 

adószáma: 14525991-2-42) ajánlattevő tette, ezért a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 

Kft. a nyertes ajánlattevő. 

 

3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 

nettó 1.250.000,- Forint + 27 % mértékű ÁFA, azaz bruttó 1.587.500,- Forint értékben. 

 

4. az „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

 



 

 

5. az „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban a legjobb ajánlatot a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. (1112 Budapest, 

Budaörsi út 45. X-XI, cégjegyzékszáma: 01-10-043879, adószáma: 12385184-2-43) 

ajánlattevő tette, ezért a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. a nyertes ajánlattevő. 

 

6. a határozat 5. pontja alapján felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 

nettó 1.000.000,- Forint + 27 % mértékű ÁFA, azaz bruttó 1.270.000,- Forint értékben. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1.-2. és 4.-5. pontok esetében: 2020. november 19. 

         3. és 6. pont esetében: 2020. november 30. 

 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 

Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020.  
 

 

Dr. Erőss Gábor sk. 

    alpolgármester 


