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JAVASLAT
a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  27.  §  (3)  bekezdése  szerint  a
közbeszerzési  eljárás  előkészítése,  a  felhívás  és  a  közbeszerzési  dokumentumok
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi
és  pénzügyi  szakértelemmel.  Az  ajánlatkérő  köteles  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadót bevonni
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű
közbeszerzési eljárásba,
b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba,
vagy
c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba,
kivéve a keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott  értéket el
nem érő beszerzés megvalósításába,
d) keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értékű beszerzés
megvalósításába.

A közbeszerzési szakértelmet a bizottság tevékenységében a WIT Zrt. (az Ész-Ker Kft.
jogutódja) biztosítja.

A  korábbi  bírálóbizottság  2019.  október  31-én  megszűnt,  melyre  figyelemmel  az
önkormányzatnak,  mint  ajánlatkérőnek  új  bizottságot  kell  létrehozni  a  közbeszerzési
eljárások törvényes lefolytatása érdekében.

A bizottság nem a közgyűlési SZMSZ szerinti állandó bizottság. A bizottság tagjává bárki
választható  (ellentétben  az  állandó  bizottságra  vonatkozó  törvényi  előírással),  a
megválasztott  elnöknek  és  tagoknak  esküt  nem  kell  tenniük,  vagyonnyilatkozat
megtételére azonban azok a tagok kötelesek, akik más jogszabályi előírás alapján nem
tesznek  vagyonnyilatkozatot,  tekintettel  arra,  hogy  az  elnök  és  a  tagok  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  3.  §  (3)
bekezdése e) pontjának hatálya alá tartoznak.

Javaslom, hogy a közgyűlés a bizottság elnökének dr. Molnár Istvánt, tagjainak Sáfrány
Katalint, Óhegyi Róbertet, Nagy Szilárdot és Sipeki Józsefet válassza meg.

A bizottság létszáma a közbeszerzés tárgya szerint további eseti szakértővel egészülhet
ki.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…/2019. (XI.21.) határozata

a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról



1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság
elnökének és tagjainak 2019. november 21-i hatállyal az alábbi személyeket választja
meg:

Elnök: Dr. Molnár István
Tagok: Nagy Szilárd

Sáfrány Katalin
Óhegyi Róbert
Sipeki József

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                     a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő:  2019. november 21.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint megválasztott
bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló
2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 5. § (1) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2019. november 30-ig
tegyenek eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
   a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő:   2019. november 30.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Pintér Tamás s.k.
polgármester
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