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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           
Közbeszerzési előkészítő és bíráló bizottság tagjainak megválasztása a „Rétság, Városi Piac fejlesz-

tése” tárgyú  közbeszerzéséhez 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. október 21‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési 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 közbeszerzési bírá-
lóbizottsággal kell rendelkezni. A bírálóbizottság tagjait, elnökét a hatályos közbeszerzési szabályzat 
alapján a Képviselő-testület bízza meg. A bizottság minimum három tagú, de biztosítani kell: 

-  a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
- 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 bizottsági külsős 
tagok változása, illetve a folyamatban lévő pályázat végrehajtása érdekében fontosnak tartom a bizott-
ság újraválasztását. 
 
A bíráló bizottságnak nem lehet tagja döntéshozó (Kbt. 27.§. (5)).  Testületi döntéshozatal esetén a 
döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba.  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a „Rétság, Városi Piac fejlesztése” tárgyában a közbeszerzési eljárá-
sához a Bírálóbizottság tagjait és elnökét megválasztani szíveskedjen, az előterjesztést megtárgyalni 
szíveskedjen.      
 
Javaslatom: 
Kramlik Károly elnök 
Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett – jogi szakértelem 
Bulejsza Jánosné – pénzügy 
Ludányi Ákos 
Márkus Pál – közbeszerzési szakértelem 
Timmer Zoltán– műszaki szakértelem 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2021. október 11. 
      Mezőfi Zoltán 

              polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
Közbeszerzésenként megválasztott bizottságokról szóló előterjesztések 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1. részben bemutatva 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( X.21.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló 
Bizottság tagjainak megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a „Rétság, Városi Piac fejlesztése” tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetéte-
lű bizottságot választja meg:  

- Kramlik Károly elnök 
- Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett – jogi szakértelem 
- Bulejsza Jánosné – pénzügy 
- Ludányi Ákos 
- Márkus Pál – közbeszerzési szakértelem 
- Timmer Zoltán – műszaki szakértelem 

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 


