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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 94/2014.(III. 27.) sz. határozatával megválasztotta a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság tagjait. 
 
Az azóta eltelt időben történő személyi változások indokolják a Bíráló Bizottság 
összetételének újragondolását.  
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 22. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő 
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak az elbírálására.  
 
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és dokumentáció elkészítése, az ajánlatok 
értékelése során és az eljárás más szakaszában az eljárásba bevont személyeknek a 
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell 
rendelkezniük.  
E szakértelem szerinti differenciáltságot tükröznie kell a bizottság összetételének is. 
 
A Közbeszerzési Szabályzatunk III. 10. 4. pontja értelmében a bíráló bizottság munkájában 
részt vesz a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt személy.  
 
Indokolt továbbá, hogy a bírálóbizottságnak tagja legyen annak az intézménynek a vezetője, 
amely intézmény a közbeszerzési eljárásban érintett.  
 
Felmerült az igény az Ügyrendi Bizottság részéről, hogy a bizottság közbeszerzési eljárások 
előkészítésével kapcsolatos feladatait, javaslattételi kompetenciáját dolgozzuk ki, a 
bizottságot illesszük be a Bíráló Bizottság és a Képviselő-testületi döntéshozatal közé. Mivel 
a jogszabályi keretek nem elég szélesek ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárásokba még egy 
szintet beépítsünk és teret kaphasson az Ügyrendi Bizottság az eljárásokban való hathatósabb 
közreműködéshez, ezért az Ügyrendi Bizottság elnökét, mint jogi szakértelemmel bíró tagot 
javasolunk megválasztani, így eleget teszünk az Ügyrendi Bizottság kérésének és jogászt is 
biztosítunk a Bíráló Bizottságba. 
 
A Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést 
meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a 
döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a 
bírálóbizottságba. Ezek alapján az Ügyrendi, illetve a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke csak tanácskozási joggal vehet részt a Bíráló Bizottság munkájában. 
 
A közbeszerzési eljárások lebonyolításában a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály az 
érintett, ezért javasoljuk, hogy a Bíráló Bizottság vezetője az osztályvezető legyen, aki egyben 
közbeszerzési szakismeretekkel is bír. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint 
válassza meg: 
 1. Budavári Valéria, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője – tag, vezető 
 2. Malomhegyi Lajos főmérnök – tag 
 3. Sipos István műszaki ügyintéző – tag 
 4. Szklenár Katalin műszaki ügyintéző – tag 
 5. Bartus László, Igazgatási és Szociális Osztály vezetője - tag 
 6. Horváth Klára pénzügyi ügyintéző – tag 



 7. Mészáros Sándor projekt és pályázat koordináló ügyintéző – tag 
 8. dr. Becsó Károly - tag 
 9. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – tag 
 10. Intézményvezető – tag 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat III. 10. 3. és III. 
10. 4. pontja értelmében a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba állandó tagként az alábbi 
személyeket választja meg: 
 
1. 
 1. Budavári Valéria, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője – tag, vezető 
 2. Malomhegyi Lajos főmérnök – tag 
 3. Sipos István műszaki ügyintéző – tag 
 4. Szklenár Katalin műszaki ügyintéző – tag 
 5. Bartus László, Igazgatási és Szociális Osztály vezetője - tag 
 6. Horváth Klára pénzügyi ügyintéző – tag 
 7. Mészáros Sándor projekt és pályázat koordináló ügyintézők – tag 
 8. dr. Becsó Károly - tag 
 9. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – tag 
 
2. A bizottság tagja az adott közbeszerzési eljárásban érintett intézmény vezetője. 
 
 
Pásztó, 2015. március 19. 
 
 
 
        Dömsödi Gábor 
                    polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 dr. Sándor Balázs 
        jegyző 


