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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2010. októberi önkormányzati választásokkal csökkent a képviselők létszáma. Békés 
város esetében ez a szám 17-ről 11-re csökkent. 

A csökkentés nyomán célszerű a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján létrehozott Közbeszerzési Bizottság létszámának 
csökkentése is. Ennek megfelelően javaslatot teszünk Békés Város Önkormányzata és 
Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítására, amely alapján a Bizottság 
létszáma nyolc főről hat főre csökkenne. A Kbt. a Közbeszerzési Bizottság összetételével 
kapcsolatban kötelezővé teszi, hogy egy fő jogi, egy fő gazdasági és egy fő műszaki végzettségű 
szakember tagja legyen. Ezen szakértői helyeket továbbra is a Polgármesteri Hivatal szakemberei 
töltenék be, így a képviselő tagok létszáma csökkenne három főre. 

Az új képviselő-testület felállásával a Közbeszerzési Bizottság képviselő tagjait is meg kell 
választani. Javaslom Pocsai Ildikó, Mészáros Sándor és Balázs László képviselők Közbeszerzési 
Bizottsági taggá választását. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

1. Békés Város Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri 
Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) VII. Fejezet (2) 
és (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 

 „VII. Fejezet 
Közbeszerzési Bizottság 

(1) (…) 
(2) A bizottság legalább hat tagból áll.  
(3) A bizottságba a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület legalább három 
képviselőt választ. A bizottság további tagjaira a polgármester a közbeszerzés tárgya 
alapján a Hivatal szakembereiből tesz javaslatot. A külsős szakembereknek az adott 
közbeszerzés tárgyának megfelelő jogi, pénzügyi, műszaki szakirányú szakértelemmel, 
végzettséggel kell rendelkezniük. 
(4) (…)” 

2. Békés Város Képviselő-testülete utasítja polgármesterét, hogy gondoskodjon 
Szabályzatnak a fenti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglaltatásáról. 
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság állandó 
tagjává 

Pocsai Ildikó, 
Mészáros Sándor, 
Balázs László 

képviselőket nevezi ki. 
 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2010. október 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


