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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.3. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. december 14. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette:                                                    dr. Molnár-Fábián  Ágnes aljegyző 

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A Nagymaros Város Önkormányzata és a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 

közbeszerzési szabályzata szerinti Bíráló Bizottság állandó tagjainak megválasztása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatályos közbeszerzési szabályzatunk alapján - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseivel összhangban – a közbeszerzési eljárásban a 
Bíráló Bizottság állandó tagjait a Képviselő-testület választja meg az alábbiak szerint. 
 
Szabályzatunk a következőképpen rendelkezik: 
 

IV. Értelmező rendelkezés 

Bírálóbizottság: A Kbt. 27. § (3) és (4) bekezdése alapján, Nagymaros Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által létrehozott állandó- és a Polgármester által kijelölt eseti tagokból 

álló, a közbeszerzési eljárás előkészítéséért és lebonyolításáért felelős testület a 

bírálóbizottság. 
 

V. A bírálóbizottság és annak tagjaira vonatkozó rendelkezések 

 1. A bírálóbizottság állandó tagja: a jegyző és a Kbt. 27. § (3) bek. szerinti szakértelemmel 

rendelkező, a Képviselő-testület által megválasztott személyek. 
 
A Kbt. hivatkozott szakasza szerint: 
 
Kbt. 27. § (3) bek.: 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. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni 
és a határozati javaslatot elfogadni. 
 
Nagymaros, 2022. december 9.      
 
   
                 Heinczinger Balázs s.k. 

                   polgármester 
 

Határozati javaslat 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

____/2022 (XII.__.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagymaros Város 
Önkormányzata és a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzata alapján, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdésének rendelkezéseivel 
összhangban a közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság állandó tagjai sorába – a jegyző, mint 
jogi szakértelmet biztosító személy mellett - az alábbi személyeket választja: 
 
1./ Közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: ___________________________ 

2./ Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: ___________________________ 

3./ A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: _____________________ 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


