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A Képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére 

 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, 
bíráló bizottsági tagok megválasztása, illetve mandátumuk megerősítése 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 206/2020 (IX.30) számú határozatával 
elfogadta a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 
Szabályzat 2020. október 1. napján hatályba lépett, 2.3 pontja alapján az aljegyző közvetlenül 
vezeti a Pénzügyi Irodát, a korábbi Szervezési Iroda megszűnt, helyette Polgármesteri Kabinet 
működik. 
 
Az aljegyző személyének változásából és a Polgármesteri Kabinet létrejöttéből adódó változás 
átvezetése érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítása (1-2. számú melléklet) szükséges. A módosítás értelmében az előkészítő bizottság 
tagjaként kijelölhető személyek között megjelenik a polgármesteri kabinet vezető, aki egyben 
a bizottság vezetője. Az előkészítő bizottság tagjainak személye ténylegesen nem változik, a 
bizottság vezetője jelenleg is Hadnagy Zsolt, azonban a jövőben nem aljegyzőként, hanem 
polgármesteri kabinet vezetőként tölti be a tisztséget. 
 
A Közbeszerzési Szabályzat fentiek miatt szükséges módosítása kapcsán a Szabályzat további 
szabályai is felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat eredményeként számos szövegezési, 
szerkesztési pontosítás mellett a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozó közzétételi 
kötelezettségek egyértelmű meghatározása, jogszabályi előírásokhoz történő igazítása indokolt. 
Az éves statisztikai összegezésre vonatkozó szabályokat a Szabályzatból mellőzni kell, mivel 
az éves összegezést az EKR rendszer már automatikusan, a rendszerben rögzített adatok alapján 
készíti el. A Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó határozati javaslat elkészítése 
során a Hajdu Ügyvédi Iroda, mint felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó javaslatait teljes 
mértékben figyelembe vettük. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzat már több alkalommal 
módosult, a jelenlegi módosítási javaslatok számos pontot érintenek, szövegük terjedelmes, 
átvezetésükre a jelenlegi Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül helyezése és új 
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása útján kerül sor. 
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II. A fentiekben jelzett SZMSZ változás miatt a bíráló bizottsági tagok mandátumának 
megerősítése, illetve a Hadnagy Zsolt, mint polgármesteri kabinet vezető bíráló bizottsági 
tagként történő megválasztása szükséges a jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzat 5. pont 
(3) bekezdése alapján.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 

I. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatát, azzal, hogy annak hatályba lépése 2020. november 1. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kistarcsa Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálybalépésével egyidejűleg hatályon 
kívül helyezi a 220/2018. (XI. 28.) sz. határozatával elfogadott – 85/2019. (III.27.) számú, 
majd 13/2020. (I.29.) számú határozataival módosított – Kistarcsa Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

II. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat 5. 
pont (3) bekezdés második bekezdése alapján az állandó bíráló bizottságba döntés hozó, 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagként Hadnagy Zsolt 
polgármesteri kabinet vezetőt választja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2016. (I.27.) számú határozata alapján 
fennálló, majd 14/2020. (I.29.) számú határozatával megerősített döntésével összhangban 
– a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok értékelésére létrehozott bíráló bizottság 
további tagjainak mandátumát megerősíti az alábbiak szerint: 

• Oldal Erika pénzügyi irodavezető (pénzügyi szakértelem), 
• Villám Péter műszaki referens (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem), 
• Hajdu Ügyvédi Iroda (jogi és közbeszerzési szakértelem) döntéshozó tagok, 

valamint 
• Zsiák Péter alpolgármester, tanácskozási joggal rendelkező tag.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2020. október 14.  
  Juhász István 
  polgármester 


