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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 23/2008. (XI.01.) Kt számú 
rendeletével a Képviselő testület állandó bizottságaként Közbeszerzési Bizottságot 
hozott létre.   

I. 
A 2010. évi önkormányzati választások után a testület, a 230/2010.(X.15.) számú 
határozatával a képviselő-testület bizottsági szerkezetének és személyi összetételének 
meghatározásáról és tanácsnok választásáról döntött, majd a határozata alapján 
módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
8/2003.(IV.04) Kt. rendeletét.  A módosított  rendelet  2. számú mellékletének 1. pontja a 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság  feladatait, a 3. számú függelék első 
bekezdése a bizottság személyi összetételét megállapította.     
 
A Képviselő-testület a többször módosított közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdése alapján, a közbeszerzési eljárások 
előkészítését, megindítását, lefolytatását, belső ellenőrzését, felelősségi rendjét, a 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 
körét és az eljárások dokumentálási rendjét Közbeszerzési Szabályzatban rögzítette.  
Az új szerkezetű és személyi összetételű bizottság a megválasztásától 2011. március 
31-ig  a korábbi, ezt követően a módosított egységes szerkezetbe foglalt, 2011. április 
01. napjától hatályos közbeszerzési szabályzat szerint végezte a munkáját. 
 
A   bizottság  változatlan összetételben működött a beszámolási időszakban.  A bizottság 
négy tagja Antal Balázs Tibor, Bujdosó Tamás, Krausz Jánosné és Dr. Demeter Attila a 
bizottság elnöke közbeszerzési tanácsnok a képviselő testület tagjai, külsős tagok  Dr. 
Kormányos József, Dr. Stern Sándor és Dr. Verók Attila.   
 
A Kbt. 8.§.(1) bekezdésében támasztott szakmai követelményeknek a bizottság 
összetétele megfelel, mert tagjai között van jogász, valamint közgazdász végzettségű 
személy.   
 
A bizottság elnöke és tagjai, a hatályos közbeszerzési szabályzat 1. sz. melléklete 
szerint – az egyes közbeszerzési eljárások megindításakor – írásban nyilatkozatot tettek.  
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Az összeférhetetlenségre, személyiségi- és más jogi érdekek védelmére, titoktartási 
kötelezettségre és a felelősség körére vonatkozó nyilatkozat tételi kötelezettségének 
minden személy eleget tett, aki az önkormányzat közbeszerzési eljárásában részt vett. 
 
A bizottság az Ügyrendjét – amely 2010. december 2-án lépett hatályba – maga 
határozta meg.  Az előkészített Közbeszerzési Tervet a 38/2011.(IV.11.) JB. 
határozatával a bizottság jóváhagyta.  Az ügyrend 10. pontja – törvényességi észrevételt 
követően – az elnök közbeszerzési ügyekben leadott szavazatát illetően, 2011. április 
hónapban módosításra került.  A Közbeszerzési Terv a beszámolási időszakban a 
pénzügyi feltételek ismeretében ütemezetten teljesült.  

 
 

II. 
 

A bizottság munkáját a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelően a Jegyzői 
Iroda munkatársai, továbbá a döntések előkészítésében az Előkészítő Bizottság 
segítette.  Ennek állandó tagjai Szilvássy Árpádné, (műszaki, közbeszerzési) Varga Edit 
(pénzügyi, költségvetési, pályázat elszámoltatási) Dr. Kerekes Valéria közbeszerzési 
referens (jogi, közgazdasági) valamint a beszerzés tárgyában érintett Irodavezetők, 
illetve szakreferensek voltak. A közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű 
közbeszerzés esetén a bizottság hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködését 
igényelhette.   
 
A beszámolási időszakban a bizottság 20 tárgyalási napon 40 közbeszerzési tárgyú 
határozatot hozott. Az ülések napirendjét és a határozatok számát a beszámolóhoz 
csatolt 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
A feszített ütem ellenére egy esetben kellett határozatképtelenség miatt, két esetben 
mert a javaslat nem kapott támogatást, újabb bizottsági ülést tartani.  Olyan eset viszont 
nem fordult elő, hogy a bizottság eljárási- vagy egyéb hiba miatt ne tudott volna érdemi 
határozatot hozni a napirendre tűzött közbeszerzés tárgyában.   

 
 

III. 
 

A közbeszerzési eljárások szervezésében, az ajánlati felhívások előkészítésében, a 
döntések meghozatalában közreműködők egy éves munkája eredményesnek értékelhető 
figyelemmel arra, hogy a vállalkozói szerződések a bizottság döntései alapján 
megkötésre kerültek és ennek eredményeként: - a Petőfi Sándor Általános Iskola  
épületenergetikai, vakolat javítási; 
- a Szentes 100 férőhelyes Bölcsődei Komplexum felújítási; 
- a Szentes Strand 33 m-es medencéjének gépészeti felújítása, tervezés és kivitelezési;   
- a Klauzál utcai Óvoda felújítása, bővítése; 
- az Egyenlő esélyért Szentesen TÁMOP-3.3.2 képzési programok megvalósítása;  
- a Szentes Szennyvíztelep KEOP – 7.1.0/11 pályázat előkészítőjének kiválasztása; 
- a Multimédiás oktatás korunk iskoláiban projekt pályázathoz kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftver beszerzése – közbeszerzései  sikeresen lezárultak.  

A  Kossuth 8. szám alatti épület nyílászáróinak beszerzése és a Kossuth u 10. szám 
alatti épület homlokzat-felújítása,  nyílászáró cseréje munkálatai megkezdődtek.   



-   3   - 

IV. 

A Közbeszerzések körében, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáját a Szentes Kistérség 
Belső Ellenőrzési Társulása ellenőrizte 2011. szeptember 28. – október 5. között. A 
jelentés a Klauzál Gábor Általános Iskola felújításával összefüggő 2009 -2011 évek 
közbeszerzését vizsgálta. Az „ellenőrzési jelentés” a beszámoló 2. számú melléklete.  

A közbeszerzési eljárást még az előző ciklus közbeszerzési bizottsága folytatta le, 
azonban az ellenőrző szerv megállapításai, a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó 
intézkedési terve annak kézbesítése után, a jelenleg működő bizottság soron következő 
ülésén napirendre kerül.  

 
Szintén az elmúlt választási ciklusban indult eljárás miatt tart jelenleg egy jogvita, 
amelyben az Önkormányzat hivatala beavatkozóként vesz részt. A tárgya egy In-house 
beszerzés keretében, az SZVSZ Kft kivitelezésében épületenergetikai korszerűsítés 
tárgyú projekt végrehajtása.  Az ügyben szabálytalansági eljárás indult a kivitelezővel 
szemben. A Közbeszerzések Döntőbizottsága szabálytalanságot megállapító határozatát 
az SZVSZ Kft a Fővárosi Bíróság előtt megtámadta,  az eljárás a Főváros Ítélőtábla előtt 
jogerősen befejeződött. Az ezzel párhuzamosan, a projekt vállalkozói szerződések 
teljesítése és elszámolása kapcsán indult per a Csongrád Megyei Bíróság előtt 
folyamatban van.  

 
A beszámolási időszakban indított közbeszerzések közül, a Klauzál Utcai Óvoda 
felújítása, bővítése tárgyú projekttel kapcsolatban az Integrál Építő Zrt kezdeményezett  
jogorvoslati eljárást, ami a Közbeszerzések Döntőbizottsága előtt befejeződött, jelenleg 
bírósági ügyszakban van.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság  
2010 október 15 és 2011 október 15. között végzett tevékenységéről szóló beszámolót       
tárgyalja meg és azt elfogadni szíveskedjék. 
 
.../2011. (X. 28.) 
Tárgy: . Beszámoló  a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság  2010. október 15 
és 2011 október 15.   között végzett tevékenységéről.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság 2010. október 15 és 2011 október 15. között végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 2010. október 15 és 2011 október 15.  között végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A határozatról értesítendők: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Jegyzője 
3. Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodája 
4. Polgármesteri Hivatal  Számviteli és Tervezési Irodája 
5. Jogi- Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tagjai 
Szentes, 2011. október 14. 

Dr. Demeter Attila  
         Közbeszerzési tanácsnok 






















