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Előterjesztés Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. október 24-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Beszerzési bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző 

   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. augusztus 26. napján tartott 
ülésén alkotta meg Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletét.  
A rendelet elfogadásával megváltozott az addig önkormányzati bizottsági struktúra. Az 
Ügyrendi Bizottság tagjai és feladatköre nem (csak elnevezése) változtak, míg az 
újonnan megalkotott Beszerzési Bizottság tagjainak megválasztását a képviselő-
testület későbbi időpontra halasztotta. 
 
Az SzMSz 3. melléklete alapján a Beszerzési Bizottság az alábbi feladatokat látja el: 

a) a beszerzési és közbeszerzési szabályzat alapján közreműködik a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, 

b) ellátja a testületi döntésből adódó egyéb feladatokat. 
 
Medina Község Önkormányzata hatályos Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata III. 
rész 1. pontja értelmében: „Az eljárás során az ajánlatkérő köteles legalább háromtagú 
Bírálóbizottságot létrehozni az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, 
felvilágosítás vagy indokolás [67-70. §] megadását követő - 63. § (3)-(4) bekezdése 
szerinti értékelésére. A Bírálóbizottságnak rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya 
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A Bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést meghozó személy, bizottság, testület részére. A bírálóbizottsági 
munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv részét képezik a tagok 
indokolással ellátott bírálati lapjai is.”  
Az előírt szakértelmet például akként is lehet biztosítani, hogy a Bizottság úgy 
rendelkezik saját ügyrendjében, hogy a hivatal jegyzőjét, gazdálkodási előadóját, vagy 
a téma szerint szükséges más, eseti szakembert mindig meg kell hívnia tanácskozási 
joggal az üléseire.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) 
bekezdése értelmében: „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-
testület által történő megválasztással jön létre a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több 
mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság 
elnöke vagy tagja a polgármester.” (És az alpolgármester sem.) 
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A medinai képviselő-testületből így 3 fő lehet bizottsági tag: Götz Csabáné, Lang 
Katalin és Szokics Elek, és a további szabályok értelmében legfeljebb 2 külsős tag 
választható melléjük.  
Amennyiben választ a képviselő-testület nem képviselő tagokat, akkor az alábbi 
személyek közül javasolok 2 főt megválasztani: 
– Konrádné Scheffer Zsuzsanna 
– dr. Kozics Gordána 
– Ükösné Götz Renáta 
 
Amennyiben nem választ a képviselő-testület nem képviselő tagokat, akkor a két 
bizottságot rendelet módosítással össze kell vonni, mert ugyanazok a tagjaik, és ebben 
az esetben felesleges kettőt működtetni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a kérdésben 
döntést hozni szíveskedjenek! 

 

 

Medina, 2013. október 17. 

       Vén Attila  
polgármester 


