
 

 

Nagybánhegyes Község  Önkormányzata 

Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. 

Tel.: 68/ 426 000

 

KIVONAT 
 

Nagybánhegyes Község Képviselő-testületének 2018. február 23-án megtartott 

nyílt ülése jegyzőkönyvéből: 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozta meg: 

Határozat 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2018. (II.23.) 

Kt. határozata 

Tárgy: „Nagybánhegyes orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű 

építési beruházás megvalósítása irányuló közbeszerzési eljárás felelősségi rendjéről. 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-

2016-00023 kódszámú, „Nagybánhegyes orvosi rendelőjének infrastrukturális 

fejlesztése” megnevezésű építési beruházás megvalósítása irányuló közbeszerzési 

eljárással összefüggésben a felelősségi rendet az alábbiak szerint fogadja el: 

 

AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata  

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. 

ELJÁRÁS (TÁRGYA) RÖVID 

MEGNEVEZÉSE 

„A Nagybánhegyes orvosi rendelőjének 

infrastrukturális fejlesztése” 

 

FELELŐSSÉGI 

KÖR 

MEGJELÖLÉSE 

FELELŐSÖK NEVE FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR 

Pénzügyi 

szakértelemmel 

rendelkező 

személy 

Vizvári Zoltánné  

 

 

Az eljárás előkészítése során: 

fizetési, számlázási feltételek szabályozása, 

gondoskodik a pályázati elszámolásról 

Az ajánlatok bírálata során: 

− ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt 

gazdasági, pénzügyi alkalmassági 

feltételeknek való megfelelését, 

− a kiegészítő tájékoztatás esetén 

megválaszolja a pénzügyi kérdéseket 

− gazdasági, pénzügyi szempontból döntési 

javaslatot készít az ajánlatokról (pl.: 

fizetési, elszámolási, pénzügyi ütemezési 

feltételeknek való megfelelőség) 
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FELELŐSSÉGI 

KÖR 

MEGJELÖLÉSE 

FELELŐSÖK NEVE FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR 

Közbeszerzés 

tárgya szerinti 

szakértelemmel 

rendelkező 

személy 

Molnár Zoltán 

Gyula  

 

 

 

 

Az eljárás előkészítése során: 

− az adott közbeszerzés becsült értékének 

meghatározása [egybeszámítás Kbt. 11. § 

és 18. § (2) bek.] 

− ellenőrzi, hogy a beszerzés tárgya nem 

tartozik-e kötelezően a központosított 

közbeszerzés hatálya alá 

− összeállítja a műszaki leírást,javaslatot 

tesz az alkalmassági feltételekre 

− a kiegészítő tájékoztatás esetén 

megválaszolja a műszaki, szakmai 

kérdéseket 

Az ajánlatok bírálata során: 

− ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt 

műszaki, szakmai alkalmassági 

feltételeknek való megfelelését, 

− műszaki szakmai szempontból döntési 

javaslatot készít az ajánlatokról (pl.: 

műszaki jellegű bírálati részszempont), 

− ellenőrzi a szakmai ajánlat keretében 

bekért dokumentumok meglétét, valamint 

azok tartalmát, írásbeli javaslatot készít az 

ajánlatok műszaki elbírálásával  

kapcsolatosan a döntéshozónak. 

Közbeszerzési 

szakértelemmel 

rendelkező 

személy 

Dr. Domján Ákos  

 
− Megbízási szerződés esetén: a Megbízási 

Szerződés szerinti feladatok ellátása,  

Jogi 

szakértelemmel 

rendelkező 

személy 

Giliczó Pálné 

 

Az eljárás előkészítése során: 

− a közbeszerzés tárgyának megfelelő 

szerződéstervezet elkészítése 

− jogi kérdésekben állást foglal 

Az ajánlatok bírálata során: 

− ellenőrzi az ajánlatok 

szerződéstervezetnek való megfelelését 

− elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötendő szerződés végleges változatát 

− jogi kérdésekben állást foglal 
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FELELŐSSÉGI 

KÖR 

MEGJELÖLÉSE 

FELELŐSÖK NEVE FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR 

Bírálóbizottság 

elnöke 

 

Dr. Domján Ákos 

külső közbeszerzési 

szakértő 

Feladata különösen: 

− részvétel a Bírálóbizottság munkájában, 

− figyelemmel kíséri a Bírálóbizottság 

összehívását, az üléseken részt vesz, 

− gondoskodik az indokolással ellátott 

bírálati lapok elkészíttetéséről, 

− közreműködik az ülésről készült 

jegyzőkönyv összeállításában, a 

jegyzőkönyvet aláírása 

Bírálóbizottság 

 

1. Vizvári Zoltánné 

2. Molnár Zoltán 

Gyula 

3. Dr. Domján Ákos 

4. Giliczó Pálné 

 

 

− az ajánlatokat (részvételi jelentkezéseket) 

– szükség esetén ahiánypótlást, 

felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71-72. 

§]megadását követően – a Kbt. 69. § (2)-

(3) bekezdése szerintelbírálja, majd 

írásbeli szakvéleményt és döntési 

javaslatot készít aDöntéshozó részére (a 

fentiekben készített javaslatot a 

Bírálóbizottság a pénzügyi, a közbeszerzés 

tárgya szerinti és a közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező személyekkel 

közreműködve teszi)  

− munkájáról jegyzőkönyvet vezet 

− ellátja a közbeszerzési szabályzatban 

meghatározott feladatait 

Döntéshozó 

Nagybánhegyes 

Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

Farkas Sándor  

Kocsis István 

Anda Attila 

Csizmadia Gergely 

Gulyás Judit 

Illésné Lestyan 

Veronika 

Molnárné Iván Éva 

 

 

 

-kijelöli az eljárásban résztvevő személyek 

körét, így különösen abírálóbizottság tagjait; 

- jóváhagyja a felelősségi rendet; 

- jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatban 

meghatározott dokumentumokat; 

 -dönt az eljárást megindító dokumentumok 

módosításáról, az 

ajánlattételi (részvételi határidő) 

meghosszabbításáról, az eljárástmegindító 

hirdetmény visszavonásáról; 

- a Bírálóbizottság javaslata alapján 

meghozza az ajánlatok (részvételi 

jelentkezések) elbírálásával kapcsolatos 

döntést; 

-ellátja a közbeszerzési szabályzatban 

meghatározott feladatait 

 

A Képviselő-testület a részletes adatokat tartalmazó felelősségi rend aláírására illetve a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok aláírására, egyéb 

intézkedések megtételére felhatalmazza a Polgármestert. 
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Felelős: Farkas Sándor polgármester, Közbeszerzési szaktanácsadó 

Határidő:  a közbeszerzési eljárás időtartama alatt folyamatos 

 

 

K.m.f. 

 

Farkas Sándor        Giliczó Pálné 

polgármester        jegyző 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Gulyás Judit        Csizmadia Gergely 

képviselő        képviselő 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül:  

Nagybánhegyes, 2018. február 26. 

 

 

 

Pajkó Alexandra 

kirendeltség-vezető 


