
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. március 11-ei  ülésére  

 

Tárgy:   2021. évi közbeszerzési eljárásokban a 

Bíráló Bizottsági tagok kijelölése 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/817-2/2021 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 27. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő 

meghatározott szakértelemmel - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi – együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az 

ajánlatok elbírálására. A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az 

ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület 

részére.  

 

Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján (III. fejezet (2) bekezdés) a bíráló bizottság 

tagjairól a képviselő-testület dönt.  

 

Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzéseire vonatkozóan bíráló bizottsági tagnak javasolt 

személyek:  

 

- dr. Boldoczki Krisztina jegyző  

- Gurics Annamária Takarékbank Zrt. Dunaföldvári Kirendeltség számviteli szakértő 

- Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

- Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

- Ifj. Viczai János városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és 

környezetvédelmi bizottsági tag 

- Ambrus György városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és 

környezetvédelmi bizottsági tag 

- Széles Dániel okleveles gépészmérnök 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. március 4. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján 

ajánlatkérő meghatározott szakértelemmel - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 

közbeszerzési, jogi és pénzügyi – együttesen rendelkező, legalább háromtagú 

bírálóbizottságot hoz létre az ajánlatok elbírálására. A bíráló bizottság írásbeli 

szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési 

eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. 

2. az önkormányzati beszerzésekre vonatkozóan a 2021. évi közbeszerzési eljárásokban 

való közreműködésre az alábbi Bíráló Bizottsági tagokat jelöli ki: 

- dr. Boldoczki Krisztina jegyző  

- Gurics Annamária Takarékbank Zrt. Dunaföldvári Kirendeltség számviteli szakértő 

- Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

- Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

- Ifj. Viczai János városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és 

környezetvédelmi bizottsági tag 

- Ambrus György városfejlesztési-, idegenforgalmi-, mezőgazdasági és 

környezetvédelmi bizottsági tag 

- Széles Dániel okleveles gépészmérnök 

3. a polgármester jogosult, amennyiben a közbeszerzési eljárás megkívánja, hogy további 

szakirányú végzettséggel rendelkező tagot/tagokat jelöljön ki.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatban  

 

  


