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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §. (3) bekezdése alapján közbeszerzé-
si bírálóbizottsággal kell rendelkezni. A bírálóbizottság tagjait, elnökét a hatályos közbeszerzési 
szabályzat alapján a Képviselő-testület bízza meg. A bizottság minimum három tagú, de biztosí-
tani kell: 

-  a közbeszerzés tárgya szerinti, 
- a közbeszerzési, 
- a jogi és  
- a pénzügyi szakértelmet. 

 
A bizottság név szerinti összetételéről, elnökéről – tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakember személye beszerzésenként változik – közbeszerzésenként kell dönteni.  
 
A bíráló bizottságnak nem lehet tagja döntéshozó (Kbt. 27.§. (5)).  Testületi döntéshozatal ese-
tén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizott-
ságba 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a „Rétság város közlekedésfejlesztési beruházásai” tárgyú 
közbeszerzési eljárásához a Bírálóbizottság tagjait és elnökét megválasztani szíveskedjen, az 
előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. február 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

2015. évi CXLIII. törvény 
a közbeszerzésekről 

 
Az ajánlatkérőkre vonatkozó közös szabályok 

27. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefoly-
tatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba be-
vont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumen-
tálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell 
határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 
 
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbe-
szerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés fel-
tételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell 
meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat. 
 
(3) *  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elké-
szítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen ren-
delkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint áru-
beszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás 
esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles fele-
lős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 
 
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelke-
ző, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség 
esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e tör-
vény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és dönté-
si javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bíráló-
bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkal-
maz ilyet - részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 
 
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírá-
lóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási 
joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal ese-
tében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása                                     2019. 02.22 -i Kt. ülésre 

3 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Előkészítő és 
Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a „Rétság város közlekedésfejlesztési beruházásai” tárgyú közbeszer-
zésére az alábbi összetételű bizottságot választja meg: 
 
1.)   ………………………… név, elnök 
2.)   ………………………… név, tag 
3.)   ………………………… név, tag 
4.)    ………………………… név, tag 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


