
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2015. július 20-i testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők!  

 

Önkormányzatunknak ez évben egy támogatáshoz kapcsolódóan szükségessé válik közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata elfogadásra került. Szintén módosításra került az 

önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve. További feladatot a közbeszerzési szabályzat ír elő. Az 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Kbt. 22.§ (4) bekezdése szerinti legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot 
kell megválasztania, melynek tagjai képviselik a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és a 
pénzügyi szakértelmet. A Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró 
döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Így, mivel önkormányzatunk esetében a 
döntéshozó a képviselő-testület, a képviselő-testület tagja nem lehet a Bíráló Bizottság tagja. 
 
Fentieket figyelembe véve a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan a Bíráló Bizottság tagjaira a következő 
személyekben teszek javaslatot: 
 
Harsányi István: Közbeszerzés tárgya, közbeszerzési és pénzügyi szakértelem 
Pfilfné Bagics Judit jegyző: Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 
Harsányiné dr. Tóth Beáta: Jogi és közbeszerzési szakértelem. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatnak megfelelően a határozatot meghozni 
szíveskedjen: 
 

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(VII.20.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére 

falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  

  
  

BBÍÍRRÁÁLLÓÓ  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG  SSZZEEMMÉÉLLYYII  ÖÖSSSSZZEETTÉÉTTEELLEE  
 
 

Beszerzés megevezése: Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése 
 
Bíráló Bizottság személyi összetétele: 
 Név A Kbt. 22.§ (4) bekezdése 

szerinti szakértelem 
(közbeszerzés tárgya 
szerinti; közbeszerzési; jogi; 
pénzügyi) 

Bíráló Bizottság elnöke Pfilfné Bagics Judit   Közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelem 

Bíráló Bizottság tagja Harsányiné dr. Tóth Beáta Jogi és közbeszerzési 
szakértelem 

Harsányi István Közbeszerzés tárgya, 
közbeszerzési és pénzügyi 
szakértelem 

  
  

 



 
Gecse, 2015.  július „19„ 
 

        Istenes Gyula 
                                  polgármester 
 
Kbt. 22.§   
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok 

értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba 

bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, 

jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.  

(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább 

háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, 

felvilágosítás vagy indokolás [67-70. §] megadását követő - 63. § (3)-(4) bekezdése szerinti 

elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő 

nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A 

bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok 

indokolással ellátott bírálati lapjai.  
 


