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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 26. napján tartandó nyílt ülésére 

 

Tárgy: „Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői értékbecslői 

szolgáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló 

bizottsági tagjainak kiválasztása 

 

Előkészítette: Ignácz Melinda műszaki ügyintéző 

Előterjesztő: Tömör István polgármester 

Melléklet: -  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya és Balatonkenese települések között a vagyonmegosztáshoz 

feltétlenül szükséges településünk vagyonának felértékelése.  

A Képviselő-testületek által megfogalmazott és elfogadott vagyonfelértékelés alapelvei 

figyelembevételével a Képviselő-testület 21/2016. (I.28.) határozata alapján a 

vagyonelemek felértékelésére közbeszerzési eljárást kell indítani.  

Balatonkenese Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának alapján a 

közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálására Bíráló Bizottságot kell 

létrehozni, amely  

 legalább 3 fő, szavazati joggal rendelkező (Szavazó) tagból, és  

 legfeljebb 3 fő tanácskozási joggal rendelkező (Megfigyelő tag) tagból állhat. 

A Bíráló Bizottság szavazó tagjai:  

 A Bíráló Bizottság elnöke: a jegyző, vagy akadályoztatása esetén, eseti 

meghatalmazással az aljegyző, vagy az önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, 

 jogi szakértelemmel rendelkező tag, az önkormányzat által megbízott 

jogi képviselő, 

 pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag, az önkormányzat pénzügyi 

csoportvezetője, vagy akadályoztatása esetén a polgármester által 

felkért, szakértelemmel rendelkező személy, 

 a beszerzés tárgya szerinti szakmai ismerettel rendelkező tag: az 

önkormányzati hivatal, illetve önkormányzati költségvetési szerv 

alkalmazottja, 
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Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés Balatonakarattyát is érinti, Balatonkenese Város 

Önkormányzata felajánlotta Balatonakarattya Község Önkormányzatának, hogy 2 főt 

delegáljon szavazati joggal a bizottságba. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bíráló bizottsági tagokról döntést hozni 

szíveskedjen. 

 

Balatonkenese, 2015. február 18. 
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Határozat tervezet: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2016. (02.25.) határozata 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 25. napján tartandó nyílt ülésére 

 

Tárgy: „Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői értékbecslői szolgáltatás 

igénybevétele” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagjainak 

kiválasztása 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzata „Igazságügyi ingatlanforgalmi 

szakértői értékbecslői szolgáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzési 

eljárást indít, mely lebonyolításához bíráló bizottságot hoz létre. 

 

A Bíráló Bizottság tagjai:  

 Elnök: Jurics Tamás, Balatonkenese Város Önkormányzatának jegyzője, 

egyben a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő. 

 Jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: dr Vágner Elza 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 

 Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Kovács Péter pénzügyi 

csoport. 

 Balatonakarattya Község Önkormányzata részéről 2 fő: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket 

megtegye és a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Határidő:  2015. február 29. 

Felelős:  Tömör István polgármester 

 

Balatonkenese, 2015. február 18. 

 

 

Tisztelettel: 

  

 

Tömör István 

polgármester 

 


