
 1

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETLÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETLÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETLÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET    
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAKKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAKKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAKKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK    

ELNÖKÉTŐLELNÖKÉTŐLELNÖKÉTŐLELNÖKÉTŐL    

 

 

                 ESZÁMOLÓ                 ESZÁMOLÓ                 ESZÁMOLÓ                 ESZÁMOLÓ    
 

Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkájáról 
 
 
A Közbeszerzési Bizottság a munkáját a 2004. május 1-jén hatályba lépett többször 
módosított közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint 
a többször módosított 102/2013. (IX.10.) Öh. számú határozattal elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzat alapján végzi. 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.  
 
A 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) 
 

A Bizottság összetételéből adódóan (3 tag is képviselő) szükségessé vált és a továbbiakban is 
válik, hogy az eljárásokhoz Közbeszerzési Bíráló Bizottságot hozzunk létre, melynek tagjai 
jogi-, pénzügyi-, közbeszerzési-, és az adott közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kell 
rendelkezzenek. A Bíráló Bizottságok tagjai az adott közbeszerzés tárgyának ismeretében 
kerülnek megválasztásra.  
A Közbeszerzési Bizottság 2016-ban a következő határozatokat hozta:      
 
2016. FEBRUÁR 09. 
1/2016. (II.09.) KB. számú határozat:  „Létavértes Kossuth utca 6. szám alatti használaton 
      kívüli óvoda épület egészségházzá   
      alakítása”tárgyában közbeszerzésre meghívandó 
      hat cég meghatározása, a Bíráló Bizottság  
      tagjainak kijelölése 
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2/2016. (II.09.) KB. számú határozat:  „Villamosenergia beszerzése Létavértes Városi  
      Önkormányzat ”tárgyában közbeszerzésre  
      meghívandó cég meghatározása 

 
 
3/2016. (II.09.) KB. számú határozat:  „Villamosenergia beszerzése Létavértes Városi  
      Önkormányzat ”tárgyában közbeszerzésre javasolt 
      Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
2016. MÁRCIUS 24. 
 
4/2016. (III.24.) KB. számú határozat: 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
 
2016. MÁJUS 20. 
 
5/2016. (V.20.) KB. számú határozat:  Rácz tervező Iroda Kft. ajánlatának elfogadásáról a 
      TOP-2.1.2-15 zöldváros kialakítása pályázat  
      épületeinek tervezésével (Művelődési Ház,  
      piaccsarnok, játszótér)( nem a Kbt. hatálya alatt 
      történt, a bizottság csak véleményezte) 
 
     
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására! 
 
      153./2016.(XII.19.)Öh. számú határozat 
      A Képviselő-testület 
   
      a Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkájáról 
      szóló beszámolót elfogadja. 
  
      Felelős: Sós Tibor elnök 
      Határidő: ---  
     
      
 
 
 
 
 
 
Létavértes, 2016. december 14. 
 
        Sós Tibor sk. 
                Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 


