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3. Napirend 

 

ELŐTERJESZTÉS 

„Élhető Településfejlesztés Bánk községben”  

járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építése - közbeszerzési eljárás 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bánk Község Önkormányzata a TOP_Plusz-1.2.1-21 - Élhető települések pályázati kiírásra TOP Plusz 1.2.1-

21-NG1-2022-00004 azonosító számon „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” projekt megvalósítására 

pályázatot nyújtott be. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárságának vezetője a benyújtott támogatási kérelmet 291.890.543 Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét 38/2022. 

(III.29.) határozatával hagyta jóvá, amelynek értelmében a járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építésére 

vonatkozóan – tekintettel arra, hogy az építési beruházás tervezett kivitelezi költsége meghaladja a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt – a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni. 

 

Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési eljárásainak tekintetében a beszerzésmenedzsment szolgáltatás 

nyújtására 2022. áprilisában 3 közbeszerzéssel foglalkozó gazdasági szereplő részére e-mailben ajánlattételi 

felhívás került kiküldésre. Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig mindhárom gazdasági szereplő 

megküldte árajánlatát és a beérkezett árajánlatok közül az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű ajánlatot 

benyújtóval, dr. Sándor Ügyvédi Irodával kötött szerződést, többek között a járda, buszmegálló, 

gyalogátkelőhely építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására vonatkozóan. 

 

A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 

előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 

bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, 

összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során 

hozott döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket. A közbeszerzési szabályzatban vagy a (2) 

bekezdés alkalmazása során meg kell határozni az ajánlatkérő nevében eljárók körét, valamint az ajánlatkérő 

nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét. 

A Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek 

megfelelő közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól – az abban meghatározott módon – való eltérés 

feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia az 

(1) bekezdésben foglaltakat. 

 

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda elkészítette a „TOP-1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosítószámú, „Élhető 

településfejlesztés Bánk községben” pályázatból finanszírozni kívánt közbeszerzési eljárások tekintetében a 

Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése szerinti felelősségi rendet, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a TOP-1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosítószámú, „Élhető 

településfejlesztés Bánk községben” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokra vonatkozó felelősségi 

rendet elfogadni, valamint a járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési beruházás tekintetében lefolytatásra 

kerülő közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő Bánk Község Önkormányzata nevében eljáró Közbeszerzési 

Előkészítő és bírálóbizottság (bírálóbizottság) szavazati joggal is rendelkező tajgait szíveskedjen kijelölni. 

 

Bánk, 2022. szeptember 19. 

Tisztelettel: 

 

 

Torma Andrea 

polgármester 
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1. Felelősségi rend 

 

……/2022. (IX.…...) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító 

számú, „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében járda-buszmegálló-

gyalogátkelőhely építési beruházásra irányuló közbeszerzésre vonatkozó, előterjesztett felelősségi rendet az 

előterjesztettek szerint elfogadja és a mai nappal hatályba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

2. Bíráló Bizottsági tagok kijelölése 

 

……/2022. (IX.…...) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzata nevében a képviselő-testület kijelöli az alábbi, szavazati joggal is rendelkező 

bírálóbizottsági tagokat, hogy a TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú, „Élhető 

Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési 

beruházás tekintetében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő Bánk Község 

Önkormányzata nevében részt vegyenek a Bírálóbizottság munkájában a közbeszerzési eljárás előkészítése, az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és 

az eljárás más szakaszában, az eljárás során a Bírálóbizottságban a szükséges szakértelmet biztosítsák.  

A képviselő-testület kijelöli az alábbi szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagokat:  

• Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, mint közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező személy, Bírálóbizottság Elnöke; 

• Pénzes Klára, (tisztség: gazdasági mérnök), mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy; 

• Espár Zsolt műszaki ellenőr, (tisztség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök, úttervező, műszaki 

ellenőr) mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy; 

• dr. Bódis Pál, (tisztség: jogász) mint jogi szakértelemmel rendelkező személy. 

 

A Bíráló Bizottság tagjai az általuk kifejtett tevékenység szakmai, jogszabályi megfelelőségéért felelnek. 

 

Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig 

Felelős: polgármester 

 
 

 


