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Tárgy: Ideiglenes Bizottság jelentése  Sorszám: IV/16 

Előkészítette:  

 

Tárnok Lászlóné jegyző  

dr. Uhrin Anna aljegyző 

Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 

 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. március 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 10-én megtartott ülésén 

368/2014. (XI.10.) határozata alapján ideiglenes bizottságot alakított az Önkormányzat 2010-2014 közötti 

közbeszerzéseinek és meghívásos pályázatainak vizsgálata céljából. Az ideiglenes bizottság feladata az 

Önkormányzat 2010-2014 közötti közbeszerzéseinek és meghívásos pályázatok vizsgálata. A Képviselő-testület 

az ideiglenes bizottság megbízását 88/2015. (II. 23.) határozatával 2015. február 28-ig meghosszabbította, 

melynek megfelelően a bizottság zárójelentését a képviselő-testület márciusi ülésére kell beterjesztenie.  

 

A bizottság a 2015. január 7-i egyeztető ülésén egyhangúlag elfogadta munkatervét, melynek során több ülést 

tartott: 

 

2015. január 12-én megtartott ülésének napirendi pontjai: 

1.) Az Önkormányzat 2010-2014 közötti pályázatos beruházásaival kapcsolatos, projektmenedzseri 

feladatokat ellátó szervezetek és a megbízási díjaik. 

2.) Bóbita Óvoda beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás közbeszerzési jegyzőkönyveinek 

vizsgálata, Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának vizsgálata, a Döntőbizottság határozatával 

szembeni jogorvoslatokkal kapcsolatos dokumentumok vizsgálata. 

3.) BAER–ÉPKER Kft. Dánfokon végzett munkájával kapcsolatos számla kifizetésének bizonylata. 

4.) Az ideiglenes bizottság feladatának ellátásával kapcsolatos képviselői javaslatok megtárgyalása. 

5.) Fürdősétány utca térburkolatával kapcsolatosan tervdokumentáció szükségességének vizsgálata. 

6.) Bejelentések, egyebek. 

 

2015. január 19-én tárgyalt napirendi pontok: 

1.) BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Bóbita Óvodával kapcsolatos munkálatainak, 

elszámolásainak, analitikájának vizsgálata. 

2.) Bejelentések, egyebek. 

 

2015. január 26-án a napirendi pontok  
(betegségek miatt nem volt határozatképes a bizottság): 

1.) Tájékoztató Békés Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárásainak lefolytatásának menetéről, a 

pályázók kiválasztásáról, és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

2.) A Bizottság zárójelentésének elkészítése 

3.) Bejelentések, egyebek. 

 

2015. február 26-án megtartott ülés napirendi pontjai:  
 

1) A Bizottság zárójelentésének elkészítése 
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Az ideiglenes bizottság a napirendi pontjaihoz kért írásos dokumentumokat és azok tárgyalásakor a szükséges 

szóbeli tájékoztatásokat megkapta. A bizottság feladatának ellátásával kapcsolatos képviselői javaslatokat 

napirendjére felvette. A bizottság ülésén minden képviselő kérdéseket tehetett fel, tájékoztatást kérhetett. 

 

Az ideiglenes bizottság 2015. február 26-án megtartott ülésén elfogadta zárójelentését, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi.   

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

Határozati javaslatok: 

 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010-2014 közötti 

közbeszerzések és meghívásos pályázatok vizsgálatával megbízott ideiglenes bizottság - határozat 

1. mellékletét képező - zárójelentését. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 368/2014. (XI. 10.) határozatával 

létrehozott ideiglenes bizottság megbízatását megszűntnek tekinti.  

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal 

munkatársait, hogy Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzatát vizsgálja felül az ideiglenes bizottság zárójelentésében foglaltak figyelembe vételével, 

valamint felkéri polgármesterét, hogy a felülvizsgált közbeszerzési szabályzat tervezetét a júniusi 

soros ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Békés, 2015. március 19.        

           Izsó Gábor 

          polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1.melléklet 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

368/2014. (XI.10.) határozata alapján létrehozott 

ideiglenes bizottságának 

ZÁRÓJELENTÉSE 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 10-én megtartott ülésén 368/2014. 

(XI.10.) határozata alapján ideiglenes bizottságot alakított az Önkormányzat 2010-2014 közötti közbeszerzéseinek és 

meghívásos pályázatainak vizsgálata céljából. Az ideiglenes bizottság feladata az Önkormányzat 2010-2014 közötti 

közbeszerzéseinek és meghívásos pályázatok vizsgálata volt. Az ideiglenes bizottság a napirendi pontjaihoz kért írásos 

dokumentumokat és azok tárgyalásakor a szükséges szóbeli tájékoztatásokat megkapta. A bizottság feladatának 

ellátásával kapcsolatos képviselői javaslatokat napirendjére felvette. A bizottság ülésén minden képviselő kérdéseket 

tehetett fel, tájékoztatást kérhetett. Az ideiglenes bizottság 2015. február 26-án megtartott ülésén a következő 

zárójelentést hagyta jóvá. 

 

I. 

Békés Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága felhívja a döntéshozók figyelmét a közbeszerzési szabályzat 

betartására, valamint javasolja, hogy Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzatában kerüljön felülvizsgálásra a X. fejezetben (A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendje) 

meghatározott értékhatár. A három árajánlatos versenyeztetés esetében a bizottság javasolja, hogy a nyertes kiválasztása 

mindig kerüljön megindokolásra, valamint a döntéshozó írásban indokolja, amennyiben eltér a szabályzat 15. § (2) 

bekezdésében meghatározott három ajánlat bekérésétől.  

 

II. 

Békés Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága megállapítja, hogy a BAER-ÉPKER Kft. lett kiválasztva a 

Dánfoki tetőcsere munkálataira, a meghívásos három árajánlatú pályázó közül. A munkálatokról teljesítésigazolás készült, 

a munkálatokat 1. osztályú minőségben végezték el. 

 

III. 

1) Békés Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft által – a 

Bóbita Óvodával kapcsolatos munkálatok, elszámolások vizsgálata során - bemutatott főkönyvi kimutatásokat 

eredetinek fogadja el. 

2) Az Ideiglenes Bizottság megállapítja, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság által 2013. július 19-én kiszabott 2 

millió forintos bírságról a polgármester a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. Az alvállalkozók köréről 

a bizottság teljes körű tájékoztatást kapott. 

3) Az Ideiglenes Bizottság javasolja, hogy Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzatában kerüljön felülvizsgálásra a 8. § (2) bekezdés. A Bizottság felkéri a Képviselő-testületet, hogy 

vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 8. § (2) bekezdésében meghatározott beszerzéseknél (Kbt. hatálya alá 

tatozó uniós értékhatár alatti közbeszerzéseknél) a döntés meghozatalára a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslata alapján, önkormányzat esetén a Pénzügyi Bizottság legyen jogosult. 

4) Az Ideiglenes Bizottság javasolja, hogy Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzatában kerüljenek felülvizsgálásra a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati szabályok (IX. Fejezet). 

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Közbeszerzési Bírálóbizottság jogorvoslati 

eljárás kezdeményezésével kapcsolatos hatáskörét.  

 

IV. 

Békés Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága megállapítja, hogy  „A Fürdő sétány térburkolatának felújítási 

munkáit, a polgármestertől kapott közvetlen felkéréssel a Budapesti székhelyű LAURUS-DUO Kft. nyerte. A bizottság 

megállapítja, hogy a LAURUS-DUO Kft. Kft békési fiókteleppel is rendelkezik.”  

 

Békés, 2015. március 19. 

 

              Barkász Sándor                Rácz Attila              Balázs László 

ideiglenes bizottság tagja      ideiglenes bizottság elnöke             ideiglenes bizottság tagja 

 


