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Tárgy:  A Közbeszerzési Bizottság ügyrendjének elfogadása 
 
A képviselő-testület bizottságai belső működésük részletes szabályait a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Gyula Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet keretei között maguk állapítják meg.  

Az előterjesztett ügyrend tervezete a fentiek figyelembevételével tartalmazza a bizottság 
feladat- és hatásköreit témakörönként, külön fejezetben a bizottsági ülések előkészítésének 
rendjét, az ülések rendjét, valamint a jegyzőkönyvvel kapcsolatos szabályokat. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot az ügyrend elfogadására! 

                                       HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága elfogadja a 
határozat mellékletét képező ügyrendjét. 
 

Felelős: dr. Ökrös István elnök. 
Határidő: azonnal. 
 
 
Gyula, 2019. december 2. 
 
 
           Dr. Ökrös István 
                   elnök 
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Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 
 

Ü G Y R E N D J E 
 

I.  
 

     Általános rendelkezések 
 

1. A bizottság jogállása 
 
A bizottság elnökét és tagjait Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja 
meg. Tagjainak száma: 7 fő (4 fő önkormányzati képviselő, 3 fő nem önkormányzati 
képviselő bizottsági tag). 
 

2. A bizottság a feladatai 
 
A bizottság feladatát és hatáskörét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és annak alapján a képviselő-testület határozza 
meg. 
A bizottság ellátja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (a továbbiakban: Kbt.) 
törvényben az ajánlatkérőhöz, valamint az eljárást lezáró döntést meghozó szervhez rendelt 
feladatokat, a Kbt.-ben, valamint Gyula Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában 
(a továbbiakban: Kbsz.) meghatározott rendelkezések szerint. 
 
Az átruházott hatáskörben megállapított feladatokat Gyula Város Képviselő-testületének 
2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. számú mellékletének 
2.4.1. pontja tartalmazza. 
 
A bizottság  

• véleményezi az éves előzetes összesített tájékoztatót, az éves közbeszerzési tervet,  
• meghatározza az eljárás fajtáját,  
• meghatározza az ajánlattételi-, ajánlati-, részvételi felhívás tartalmát,  
• meghatározza az ajánlattevők és alvállalkozóik alkalmasságának feltételeit, az 

ajánlatok értékelésének és elbírálásának elveit, szempontjait,  
• elrendeli a hirdetmények közzétételét,  
• a Bíráló Bizottság javaslata alapján értékeli az ajánlatokat, megállapítja az ajánlatok 

érvényességét, sorrendjét, dönt a nyertes ajánlatról, döntéséről – a Szakmai Előkészítő 
Munkacsoport (a továbbiakban: SZEM) útján- értesíti az ajánlatkérőt, 

• A bizottság az építési beruházások kivitelezése során a szerződésszerű teljesítés 
ellenőrzése érdekében indokolt esetben, esetileg dönt  

− helyszíni bejárás/ok/on, 
− műszaki átadás-átvételi eljáráson,  
− valamint az egy éves garanciális felülvizsgálati eljáráson történő, a bizottság 

által kijelölt bizottsági tagok részvételéről. 
                                                        

II. 
 

 A bizottság működése 



 
1. A bizottság az Mötv., az SZMSZ, a Kbsz., valamint saját ügyrendje alapján működik. 
 

2. A bizottsági ülést az elnök dr. Ökrös István, akadályoztatása esetén a képviselő bizottsági 
tagok közül Szalai György, akadályoztatása esetén Szabó Károly képviselő bizottsági tag 
hívja össze. Mindhárom képviselő akadályoztatása esetén az elnök által felkért képviselő 
bizottsági tag hívja össze az ülést. 

 

3. A bizottság ülését a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. helyiségében tartja. Amennyiben  a 
közbeszerzési eljárás indokolja, az ülés kivételesen máshol is megtartható.  

 
 

III. 
 

A bizottsági ülések rendje 
 
1. A bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja. 

 
2. A bizottság ülése nyilvános. 
 

3. A bizottság zárt ülést rendelhet el különös tekintettel, az önkormányzati vagyonnal való 
rendelkezés, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekeit 
sértené.  

 

4. A határozatképesség hiánya miatt elmaradt ülést három napon belül újra össze kell hívni. 
Az ülésen - az elmaradt ülés napirendjének megtárgyalása után - új napirendi pontok is 
tárgyalhatók. 

5. A bizottsági ülést az elnök, akadályoztatása esetén a képviselő bizottsági tagok közül 
Szalai György, akadályoztatása esetén Szabó Károly képviselő bizottsági tag vezeti 
(ülésvezető). Mindhárom képviselő akadályoztatása esetén az elnök által felkért 
képviselő bizottsági tag vezeti az ülést. 
 

 

6. A bizottság elnöke javaslatot tesz a határozat, állásfoglalás szövegére, elrendeli a 
szavazást, megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozatot. 

 

7. Amennyiben a szavazás eredményének megállapítása után a bizottság tagja kéri, úgy az 
elnök elrendeli a kisebbségi vélemény szószerinti szövegének jegyzőkönyvben történő 
rögzítését. 

 

8.    A bizottsági ülésekről jelenléti ívet kell vezetni.  

9.    Ha valamely bizottsági tag az ülésen nyomós ok miatt nem tud részt venni, köteles erről a  
bizottság elnökét szóban vagy írásban, előzetesen - legkésőbb az ülést megelőzően 2 
órával - értesíteni.  

10. A bizottság az általa meghozott döntéseiről folyamatos tájékoztatást ad a Képviselő-       
testület részére.  

11.  A bizottság elnöke, tagjai, valamint a bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívottak a 
feladatuk ellátásával kapcsolatosan tudomásukra jutott szolgálati és üzleti titkot kötelesek 
megőrizni. 

  
IV. 

A jegyzőkönyv 
 

1. A bizottság üléseiről az elhangzottak lényegét, valamint a döntést szó szerint tartalmazó 
jegyzőkönyv készül, melyet meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatalnak.  

 



  
2.  A bizottsági döntések során meghozott határozatok az ülést követő legkésőbb öt napon  

belül ajánlatkérő részére megküldésre kerülnek. 
 
3.   A jegyzőkönyvet aláírja és ellátja a polgármesteri hivatal kör alakú 

bélyegzőlenyomatával: 
-  a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén 
- az ülésvezető, mindhárom képviselő akadályoztatása esetén 
- az elnök által a képviselő bizottsági tagok közül felkért személy. 

      
      A jegyzőkönyv hitelesítő az alábbi sorrendben: 

- Szalai György (amennyiben nem ő az ülésvezető), 
- Szabó Károly (amennyiben nem ő az ülésvezető), 
- Veres András (amennyiben nem ő az ülésvezető), illetve 
- az elnök által a bizottsági tagok közül felkért személy.  

 

VI. 

Záró rendelkezés 
 

Ez az ügyrend 2020. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 45/2015. (VI. 4.) 
KBB sz. határozattal elfogadott ügyrend hatályát veszti. 
 
 
 
                                                                                                            Dr. Ökrös István 
                                                                                                                     elnök 

  
 


