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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 
Ügyiratszám: 5307-1/2015. 

 

Előterjesztés  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslattétel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben 

lefolytatandó közbeszerzéseinek bírálóbizottsági tagjaira 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján éves összesített közbeszerzési tervet 

(a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseiről. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete 4.1.5. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt 

az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadásáról és módosításáról. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata 

(a továbbiakban: Szabályzat) 5. § a) pontja szerint a polgármester gondoskodik a Kbt. 33. § 

(1) bekezdése alapján az éves összesített közbeszerzési terv előkészítéséről, az ajánlatkérő 

honlapján történő közzétételről, továbbá a közbeszerzési tervet köteles megküldeni a 

Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított 

szervek részére. 

 

A Szabályzat 9. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján a polgármester döntése alapján a 

bírálóbizottság munkájában szükség szerint esetenként részt vesznek a közgyűlés érintett 

bizottsága által javasolt megfelelő pénzügyi, jogi, közbeszerzési vagy közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelemmel rendelkező tag(ok) vagy szakértő(k). 

 

Fentiekre tekintettel az SZMSZ 2. melléklete 4.3.2. pontja alapján kérem a Tisztelt 

Bizottságot, hogy a határozat-tervezetben szereplő, tervezett közbeszerzési eljárások 

tekintetében tegyen javaslatot a közbeszerzési eljárások bíráló bizottságaiba történő tag(ok) 

kijelölésére. 

 

 

Felhívom a Tisztelt Bizottság figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója 

alapján a közbeszerzési bíráló bizottság egy szakmai javaslattevő, döntés-előkészítő 

szerv, melynek minden tagjának a Kbt. 22. § (3) bekezdésében meghatározott megfelelő 

– jogi, közbeszerzési, közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi - szakértelemmel kell 

rendelkeznie.  
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A bíráló bizottság határozatképessége biztosításának, és így a közbeszerzési eljárás 

hatékony lebonyolításának elengedhetetlen feltétele a bíráló bizottság tagjainak a bíráló 

bizottság ülésén történő személyes megjelenése.  

 

Az önkormányzat 2015. évre tervezett közbeszerzéseit a határozat-tervezet melléklete 

tartalmazza. 

 

 

Kecskemét, 2015. január 26. 

 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2015. (II. 17. ) JÜB sz. határozat 

Javaslattétel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben lefolytatandó 

közbeszerzéseinek bírálóbizottsági tagjaira 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5307-

1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság az alábbi tagokat javasolja delegálni Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata – jelen határozat mellékletét képező – 2015. évi közbeszerzési tervében 

szereplő közbeszerzéseinek bírálóbizottságaiba: 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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1.sz. melléklet 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2015. évi közbeszerzési terve 

 

 

 

Szolgáltatás megrendelések 

Sorszám Eljárás tárgya Delegált tag(ok) 

1 

Gyermekek átmeneti otthonának működtetése 

Kecskeméten 
 

2 

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 kódszámú a 

„Kecskemét Város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna 

megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című 

projekthez kapcsolódó „Autóbusz telephely” 

műszaki ellenőrzési feladatai 

 

3 

Kecskemét közigazgatási területén az 

önkormányzati közútkezelő hatáskörébe tartozó 

úthálózaton telepített – gépjármű és gyalogos 

forgalom szabályozását szolgáló- közlekedési 

lámpák, lámpacsoportok, forgalomérzékelő 

detektorok, üzemeltetése, korszerűsítése, a 

meglévő internetes távfelügyeleti (STIT) 

rendszer karbantartása és üzemeltetése, 

szabvány-követelmények követése és az azoktól 

eltérő rendszerjellemzők szükség szerinti 

kiegészítése, vagy átalakítása, különös 

tekintettel a forgalom-szabályozás 

dinamizmusának javítására, valamint az 

energiatakarékos, hosszú élettartamú eszközök 

alkalmazására. 

 

4 

Kecskemét közigazgatási területén az állami és 

az önkormányzati közutak kereszteződésében 

telepített – gépjármű és gyalogos forgalom 

szabályozását szolgáló- közlekedési lámpák, 

lámpacsoportok, forgalomérzékelő detektorok, 

üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő 

internetes távfelügyeleti (STIT) rendszer 

karbantartása és üzemeltetése, szabvány-

követelmények követése és az azoktól eltérő 

rendszerjellemzők szükség szerinti kiegészítése, 

vagy átalakítása, különös tekintettel a forgalom-

szabályozás dinamizmusának javítására, 

valamint az energiatakarékos, hosszú 

élettartamú eszközök alkalmazására. 

 

5 

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program támogatási rendszeréhez 
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„Kecskemét Megyei Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041. jelű pályázathoz 

tartozó projekt megvalósításához kapcsolódó 

általános és műszaki projektmenedzsmenti 

feladatok ellátása 

6 

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program támogatási rendszeréhez 

„Kecskemét Megyei Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041. jelű pályázathoz 

tartozó projekt megvalósításához kapcsolódó 

mindenkor kötelező tájékoztatási feladatok 

ellátása, valamint a projekt megvalósításához a 

projektterületen az ismeretterjesztés, 

szemléletformálás érdekében szükséges 

feladatok megvalósítása 

 

7 

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program támogatási rendszeréhez 

„Kecskemét Megyei Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041. jelű pályázathoz 

tartozó projekt keretében a teljes 

hulladékgazdálkodási rendszerre a járatok 

optimalizálása a szolgáltatási helyek 

térinformatikai feldolgozásával, továbbá az 

egyéb releváns szempontok alapján  

 

8 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában álló külterületi területek, út menti 

sávok, véderdők gyommentesítési munkáinak 

elvégzése 

 

9 

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K 

közvilágítás korszerűsítés pályázat 

projektmenedzsment feladatai 
 

10 

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K 

közvilágítás korszerűsítés pályázat műszaki 

ellenőri feladatai 
 

11 

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K 

közvilágítás korszerűsítés pályázat kiviteli 

tervek elkészítése 

 

12 Közvilágítási hálózat felmérése  

13 

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és 

környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül " 

Tervezői művezetői feladatok ellátása" 
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Árubeszerzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám Eljárás tárgya Delegált tag(ok) 

1 

A „Kecskemét város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna 

megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével ” 

című KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 

azonosítószámú projekthez kapcsolódóan 

járműtelep infrastruktúrális kialakítása - 

eszközbeszerzés 

 

2 

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program támogatási rendszeréhez 

„Kecskemét Megyei Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041. jelű 

pályázathoz tartozó projekt keretében 3 db 

kéttengelyes, 16 m3-es, tömörítőlapos 

gyűjtőjármű, 1 db rakodógép, 2 db 30 m3-es 

multiliftes konténer és 4 000 db házi 

komposztáló edény beszerzése 

 

3 

TIOP-1.2.1.A- 12/1 "Hírös Agóra 

multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása Kecskeméten" projekthez 

kapcsolódó "Hangtechnikai eszközök" 

beszerzése  

 

4 

TIOP-1.2.1.A- 12/1 "Hírös Agóra 

multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása Kecskeméten" projekthez 

kapcsolódó "Bútorzat, kiállítási 

segédeszközök, sport -és játékszer" eszközök" 

beszerzése  

 

5 

TIOP-1.2.1.A- 12/1 "Hírös Agóra 

multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása Kecskeméten" projekthez 

kapcsolódó "Informatikai, irodatechnikai, 

videotechnikai" eszközök" beszerzése  

 



7 

 

Építési beruházások 

 

Sorszám Eljárás tárgya Delegált tag(ok) 

1 

A „Kecskemét város közösségi közlekedés 

fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna 

megteremtése soros hibridhajtású 

alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével ” 

című KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 

azonosítószámú projekthez kapcsolódóan 

járműtelep infrastruktúrális kialakítása - 

magasépítés 

 

2 

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K 

közvilágítás korszerűsítés pályázat kivitelezési 

munkái 
 

3 

Szigetüzemű napelemes közvilágítási 

kandeláberek telepítése 
 

4 
Közvilágítás fejlesztés  

5 

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és 

környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül a 

"Szabadság tér és Kéttemplom köz területeket 

érintő kivitelezési munkák" 

 

6 

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és 

környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül a 

"Közösségi illemhely rekonstrukciójának 

kivitelezési munkái" 

 

7 

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és 

környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül a 

"Kálvin tér közterület felújításának kivitelezési 

munkái" 
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Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében 

Kecskeméti Széktói Stadion kivitelezése 
 

 


