
ELŐTERJESZTÉS 
 

A közbeszerzési bírálóbizottság tagjairól 
 
1. előterjesztés száma: 334/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve:  
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – 366/2015. (XII.02.) képviselő-testületi határozat 
- 3. melléklet – 67/2016. (III.23.) képviselő-testületi határozat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a 67/2016. (III.23.) számú határozat 2. pontjában a 366/2015. (XII.02.) 
számú döntésben megválasztott közbeszerzési bírálóbizottságban közbeszerzési szakértelmet 
biztosító tagnak dr Incze Ádám helyett megválasztotta dr. Hetzl Norbertet. 
 
A közbeszerzési feladatok ellátására szerződött Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 
jelezte, hogy kapcsolattartónk személye megváltozott, így a hivatkozott 67/2016. (III.23.) 
képviselő-testületi határozat módosítása szükséges. 
 
 
 
Bicske, 2017. november 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
  



 
1. melléklet a 334/2017. számú előterjesztéshez 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: a közbeszerzési bírálóbizottság tagjairól 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2016. (III.23.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A 67/2016. (III.23.) képviselő-testületi határozat 2. pontja helyébe az alábbi új 2. pont 
lép: 

 
2. A 366/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozatban létrehozott közbeszerzési 

bírálóbizottságban 2017. november 29-től közbeszerzési szakértelmet biztosító tagnak 
az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. által kijelölt akkreditált közbeszerzési 
tanácsadót választja. 

 
Határidő: 2017. november 29. 
Felelős: polgármester 
 



K i v o n a t  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2015. december 2-án megtartott rendes, nyílt ülésén  

készült jegyzőkönyvéből 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

366/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozat 
 
 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 Dr. Kelemen Péter jogi szakértelmet biztosító tag, 
 Dr. Incze Ádám közbeszerzési szakértelmet biztosító tag, 
 Molnár Enikő pénzügyi szakértelmet biztosító tag, 
 Fábián Róbert építési beruházás esetén műszaki szakértelmet biztosító tag 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. szerinti, a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelmet biztosító tagról, az adott beszerzés sajátosságaihoz igazodóan, szükség esetén 
külön megbízási szerződés megkötésével gondoskodjon. 
 
Határidő:  2015. december 10. 
Felelős: Polgármester 
 
 

K.m.f. 
    
 
           
            Pálffy Károly  s.k.      Dr. Révész Zoltán s.k.  
   polgármester         jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 



K i v o n a t  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. március 23-án megtartott rendes, nyílt ülésén  

készült jegyzőkönyvéből 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

67/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. tudomásul veszi, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

ellátására az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. tette a legjobb ajánlatot 0,96 

% egyösszegű nettó ajánlati árral. 

 

2. a 366/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozatában közbeszerzési 

bírálóbizottságban közbeszerzési szakértelmet biztosító tagnak megválasztott Dr. Incze 

Ádám helyett 2016. március 23-tól dr. Hetzl Norbertet választja meg közbeszerzési 

szakértelmet biztosító tagnak. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Polgármester 

 

K.m.f.           

 

 

 

            Pálffy Károly       Dr. Bacsárdi József 

   polgármester         aljegyző 
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