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a közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének megválasztására 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be KEOP-5.5.0/A pályázat keretében 

„Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítés Kéthely községben” címmel. A képviselő-

testület 2013. június 28-i ülésén a 100/2013. (VI.28.) sz. határozatával a Deák Ügyvédi Irodát 

(7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2) hatalmazta fel a közbeszerzési folyamat 

lebonyolításával. Az ügyvédi iroda a közbeszerzési eljárást sikeresen lebonyolította és a 

közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat megküldte az önkormányzat részére.  

 

A 2013. október 29-i testületi ülésen a képviselőket tájékoztattuk, hogy a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. vezetője 2013. október 21-én kelt 

levelében értesítette Önkormányzatunkat támogatói döntéséről a KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0016 jelű pályázatunkkal kapcsolatban 30.013.339 Ft értékben. 

 

A közbeszerzés lebonyolításának következő lépése, hogy a korszerűtlen közvilágítási 

berendezések rekonstrukciójának kivitelezésére, (tervezéssel és engedélyeztetéssel) a 

monitoring időszak alatti üzemeltetésére beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság értékelje. 

 

A képviselő-testület 2013. június 28-i ülésén módosította Kéthely Község Önkormányzatának 

Közbeszerzési szabályzatát.  

 

A Bíráló Bizottság tagjait a közbeszerzési szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza, mely 

alapján a következő személyek vesznek részt a Bíráló Bizottság munkájában: 

1. Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

2. Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője 

3. Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője 

4. Kéthely Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának elnöke 

5. Esetenként megbízott külső szakértő/közbeszerzést bonyolító szervezet képviselője 

 

A hatályos közbeszerzési szabályzat 8. alcíme „A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, 

hatáskörök és felelősségi rend” 8.1. pontja értelmében a képviselő-testület megválasztja a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét.  

 

A képviselő-testület korábban erre vonatkozó döntést nem hozott, ugyanakkor a közbeszerzési 

eljárás folytatása és a Bíráló Bizottság ülésének összehívása érdekében erre feltétlenül 

szükség van. A testületi döntést követően a Bíráló Bizottság ülése ezen a héten összehívásra 

kerül az eljárás gyorsítása érdekében. 

 

A Bíráló Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület 

határozatban dönt az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről. Az eljárást lezáró 

döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni 

 

Tekintettel arra, hogy a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzés vonatkozásában 

a műszaki tartalom dominál ezért javaslom, hogy a képviselő-testület a Bíráló Bizottság 

elnökévé Fata Istvánt, a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőjét 

válassza meg. 

 

 



Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési Bíráló 

Bizottság elnökéve Fata Istvánt, a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

műszaki ügyintézőjét választja meg. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Kéthely, 2013. november 6. 

 

 

Sipos Balázs sk. 

polgármester 


