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Közbeszerzési Bizottság 2017. évi munkájáról 
 
A Közbeszerzési Bizottság a munkáját A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), 
27.§-ában meghatározott, valamint a többször módosított 43/2017. (III.29.) Öh. számú 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján végzi a KB által javasolt 
2/2017.(III.28.) KB. számú határozata szerint. A törvényt az Országgyűlés a közpénzek 
ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében 
– összhangban a közbeszerzések terén nemzetközi szerződéseinkkel és az Európai Közösség 
jogszabályaival – alkotta. E törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, 
amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése 
céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e törvény alkalmazandó.  
2017.márciusában a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat felülvizsgálatára volt szükség a 
jogszabályváltozás következtében, amivel Bákonyi László akkreditált közbeszerzési 
tanácsadót bíztuk meg. Elhagyásra került a Képviselő-testület felelősségi köréből a közbenső 
döntések végrehajtása, azt polgármesteri hatáskörbe helyezte át az eljárás gyorsítás 
érdekében. A Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztását illetően a tagokat is a polgármester 
hagyja jóvá. A Bizottság tagjainak pénzügyi, jogi, szakmai ismerettel kell rendelkeznie, mint 
a korábbi években, ileltve a kiíróval jogviszonyban, munkaviszonyban kell lennie. Az uniós 
érétkhatár alá eső közebszerzésnél a felhívás elfogadása a KB hatásköréből a Képviselő-
testület hatáskörébe került, amit szintén a törvény ír elő. 2017. márciusában az éves 
Közbeszerzési Terv kvázi nullás volt, hiszen egyetlen beadott pályázatunk eredménye nem 
volt ismert. Tudomásunkra jutott, hogy Önkományzatunk „Iparterület fejlesztése 
Létavértesen” TOP-1.1.1-15-HB-2016-00015 számú pályázat keretében 258.445.000 Ft 
támogatást nyert. Ebből 175.000.000 Ft építési beruházásként közbeszerzés hatály alá 
tartozik, így szeptemberben a Közbeszerzési Terv módosítása vált szükségessé. Októberben 
ülésezett a Bizottság az Ajánlatkérés TOP-1.1.1-15 HB1-2016-00015 projekt azonosítószámú 
„Iparterület fejlesztése Létavértesen” című pályázat hatásvizsgálat feladatainak ellátása 
témában. A legalacsonyabb ajánlatot a 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. székhelyű Prokat 
Mérnöki Iroda Kft. adta.   
 
Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2014.(X.22.)Öh. számú 
határozatával megválasztotta az 5 fős Közbeszerzési Bizottságot: 
Elnök:   Sós Tibor – képviselő  
Elnökhelyettes: Zsiros József – képviselő  
Tagok:    Puja György – képviselő  

Adorján József – külsős tag  
Kiss Ernő – külsős tag (Településszervezési irodavezető) 
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A Közbeszerzési Bizottság 2017-ben a következő határozatokat hozta:      
 
2017. MÁRCIUS 28. 
 
1/2017. (III.28.) KB. számú határozat: 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
 
2/2017. (III.28.) KB. számú határozat: Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat 
 
2017. ÁPRILIS 19. 
 
3/2017. (IV.19.) KB. számú határozat  Sápi Gyula által benyújtott „nem  
       közművel összegyűjtött háztartási  
       szennyvíz begyűjtése Létavértes  
       közigazgatási területén” tárgyú árajánlat 
       hiánypótlására történő felszólítás 
2017. AUGUSZTUS 2. 
 
4/2017. (VIII.2.) KB. számú határozat Kéki Sándor árajánlatának elfogadása az  
      Árpád tér 26.sz. alatti társasház nyílászáró  
      cseréjére 
 
2017. SZEPTEMBER 5. 
 
5/2017. (IX.05.) KB. számú határozat 2017.évi Közbeszerzési Terv módosítása 
 
 
2017. OKTÓBER 16. 
 
6/2017. (X.16.) KB. számú határozat Digital Solutions Kft. 4029 Debrecen, Lórántffy 
      u.38.székhelyű cég által benyújtott legkedvezőb 
      ajánlati ár -6.580.000 Ft - elfogadásáról határoz   
 
2017. OKTÓBER 31. 
 
7/2017. (X.31.) KB. számú határozat  Ajánlatkérés a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00015 
      projekt az.számú „Iaprterület fejlesztése  
      Létavértesen” című pályázat hatásvizsgálat  
      feladatainak ellátása 
2017. NOVEMBER 09 . 
 
8/2017. (XI.09.) KB. számú határozat  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázati  
      konstrukcióban megvalósítandó „Létavérets 
      Városi Önkormányzat ASP Központhoz való 
      csatlakozása” című projekt menedzsmenti  
      feladatai elvégzésére megbízza a   
      Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit 
      Kft-t,  mely cég a legkedvezőbb ajánlati árat adta 
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A bizottság véleményének, határozatainak figyelembe vételéért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki a Testület tagjainak, a bizottság tagjainak pedig a felelősségteljes, együttműködő 
tevékenykedéséért.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közbeszerzési Bizottság 2017. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására! 
      ……/2017.(XII.19.)Öh. számú határozat 
      A Képviselő-testület 
   
      a Közbeszerzési Bizottság 2017. évi munkájáról 
      szóló beszámolót elfogadja. 
  
      Felelős: Sós Tibor elnök 
      Határidő: ---  
     
      
Létavértes, 2017. december 08. 
 
        Sós Tibor sk. 
                Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 


