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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. szeptember 30-i rendkívüli ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 Szalai László, Rácz Attila és Mészáros Sándor képviselők rendkívüli Képviselő-

testületi ülés összehívását kezdeményezték 2014. szeptember 25-én „Békés város 

közbeszerzései 2010-2014” napirendi ponttal. A szeptember 26-i kiegészítés alapján a BAER-

ÉPKER Kft-vel való szerződések megkötésének, teljesítésének törvényességi előírások 

szerinti megfelelőségét kérte megvizsgálni. Továbbá kiegészítette a javasolt napirendi pontot 

a 2010-2014 közötti közbeszerzések mellett a 3 ajánlatos versenyeztetések lefolytatásával 

keletkezett vállalkozási jogviszonyok létrehozásának, körülményeinek, törvényességi 

megfelelősségüknek a vizsgálatával. 

 A BAER-ÉPKER Kft-vel az önkormányzatnak két vállalkozási szerződéses kapcsolata 

volt. Az egyik a Baky utcai óvoda külső hőszigetelése és gépészeti átalakítása. A beszerzés 

közbeszerzési értékhatár alatti volt, vagyis 3 ajánlatos versenyeztetés révén lett nyertes 

hirdetve. A legkedvezőbb ajánlatot a BAER-ÉPKER Kft adta, nettó ajánlati ára nettó 

14.755.901,-Ft volt, melyből a kazánrekonstrukció nettó 3.850.675,-Ft-ot tett ki. 

 A másik vállalkozási szerződés a Dánfoki téglaépület tetőhéjalásának cseréjére 

vonatkozott. A vállalkozási szerződés ellenszolgáltatási összege nettó 3.969.935,-Ft volt, 

amely kiegészült nettó 835.825,-Ft pótmunkával, mely a tető hőszigetelésének cseréjét 

jelentette. A munkák elvégzésére több árajánlat lett bekérve, a legkedvezőbbet a BAER-

ÉPKER Kft adta. 

 A beszerzésekre az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 15. §-a 

figyelembevételével került sor, vagyis közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén fő 

szabály a három ajánlat beszerzése. A munkálatok elvégzéséhez jogosult volt alvállalkozót 

igénybe venni, de annak mértékét nem ellenőriztük, mert törvényi korlátja nincsen. 

Összeférhetetlenség nem állt fenn, hiszen az ajánlatkérő és döntéshozó is a polgármester volt, 

a képviselő úr sem az előkészítésben sem a döntéshozatalban nem vett részt, valamint a 

döntés nem sértett magasabb szintű jogszabályi előírásokat sem.  A munkák jó minőségben 

készültek el. 

 A Képviselő-testület a BAER-ÉPKER Kft önkormányzati szerződéseit törvényességi 

szempontból megfelelőnek tartja, véleménye szerint összeférhetetlenség egyetlen esetben sem 

áltl fenn, a megkötött szerződések, valamint az elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályi 

előírásoknak, a közreműködő szervezet valamennyi pályázatos szerződést elfogadott. 

Ennek ellenére a 2010-2014 közötti közbeszerzések, illetve a 3 ajánlatos 

versenyeztetés lefolytatása után keletkezett vállalkozói jogviszonyok létrehozásának, 

körülményeinek, törvényességi megfelelőségüknek a vizsgálatára javaslom független 

szakértői bizottság létrehozását. Javaslom a bizottság tagjai közé 1 fő jogász, 1 fő 



 

közbeszerzési szakértő és 1 fő pénzügyi szakértő kiválasztását. A bizottság létrehozására a 

Közbeszerzési Szabályzat szerinti versenyeztetést bonyolítunk le, melynek eredménye alapján 

az önkormányzat a megbízást megadhatja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BAER-ÉPKER Kft 

önkormányzati szerződéseit törvényességi szempontból megfelelőnek tartja, véleménye 

szerint összeférhetetlenség egyetlen esetben sem állt fenn, a megkötött szerződések, 

valamint az elvégzett munkák – a pályázatosat a közreműködő szervezet is jóváhagyott - 

megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010-2014 közötti 

közbeszerzések, illetve a 3 ajánlatos versenyeztetés lefolytatása után keletkezett 

vállalkozói jogviszonyok létrehozásának, körülményeinek, törvényességi 

megfelelősségüknek vizsgálatára 3 fős független szakértői bizottság létrehozását 

kezdeményezi. Felkéri polgármesterét, hogy a bizottság tagjainak kiválasztására az 

ajánlatokat szerezze be és a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. szeptember 30. 

 

 

 Izsó Gábor 
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Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

 


