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 Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

 Településfejlesztési Osztály 

 

Előterjesztés 

a Képviselő testület 2011.01.27-i ülésére 

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (XI.25.) sz. Képviselő-testületi 

határozatával döntött az Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjairól. A tagok a 

következők: Habony István, Mészáros László, Kelemen Tibor, Kovács László. Kemecsei 

Antal, Katona Emil és Dr. Németh Mónika. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2010. (XII.02.) sz. Képviselő testületi 

határozatával Temesközy Tamás külsős bizottsági tagot is beválasztotta az Ad-hoc Bizottság 

tagjai közé. 

 

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutató adott ki a helyi önkormányzati költségvetési 

szervek beszerzéseiről 2010. december 22-én, melynek értelmében a Közbeszerzések Tanácsa 

felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel a Kbt. 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt azon 

előírásra, mely szerint a bíráló bizottság feladata az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 

készítése az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy 

vagy testület számára, a bírálóbizottság tagjai és a közbeszerzési eljárást lezáró döntést 

meghozó személy, illetve testület tagjai feladat- és hatáskörének el kell határolódniuk és 

közöttük nem lehet átfedés. 

 

A Közbeszerzési törvény 8. § (1) bekezdése értelmében „ a közbeszerzési eljárás előkészítése, 

felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 

szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, 

illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles 

létrehozni, amely 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 

indoklással ellátott bírálati lapjai. 

 

A fentiek figyelembevételével javaslom a közbeszerzési ad-hoc bizottság tagjainak a 

következő személyeket megválasztani: Tóth Róbert, Kemecsei Antalt, Katona Emil műszaki 

ellenőr urat, Csányi Tibort és Dr. Németh Mónika jegyzőt. 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

……../2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Ivóvízminőség-

javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó feladatok ellátásával 

 

megbízza 

 

Kemecsei Antal  

(5008 Szolnok, Ybl Miklós u. 7.)  

Katona Emil  

(5000 Szolnok, Tiszaliget u. 9688/4) 

Csányi Tibor 

(2740 Abony, Kodály Zoltán út 58.) 

Tóth Róbert  

közbeszerzési szakértő Kár-Mentor Bt.) 

Dr. Németh Mónika 

(2740 Abony, Szabadságharcos u. 6.) 

személyeket. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (XI.25.) sz. határozatát 

továbbá a 365/2010. (XII.02.) sz határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 

 

Abony, 2011. január 17. 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 


