
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 28-ai 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
80/2022.(IV.28.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város csapadékvíz 
elvezetése II. ütem” című projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló bizottsági tagjairól 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 
azonosítószámú, „Fegyvernek Város csapadékvíz elvezetése II. ütem” című projekthez 
kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
Bíráló Bizottsági tagokat az alábbiak szerint jelöli ki: 
 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI TAGOK KIJELÖLÉSE/MEGBÍZÁSA 
a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján 

 
Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), mint 
Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész alapján, 
a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város csapadékvíz elvezetése 
II. ütem” című projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 4 (három) fős bírálóbizottságának tagjai – figyelemmel Fegyvernek 
Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának III. fejezetére–az alábbiak: 
 

Angyal Csaba pénzügyi szakértelem biztosítása  
(bíráló bizottság tagja) 

Szikszai Lajos 
közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem biztosítása (bíráló 
bizottság tagja) 

dr. Fülöp Gyula felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó (lajstromszáma: 00880) 

jogi szakértelem és közbeszerzési 
szakértelem biztosítása (bíráló 
bizottság elnöke) 

dr. Pető Zoltán jegyző bíráló bizottság tagja 

 
A fent nevezettek 1-1 szavazati joggal rendelkeznek a döntés-előkészítés során, akiknek a 
bíráló bizottsági munkájuk során Fegyvernek Város Önkormányzata érdekeinek 
biztosításával, a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályokban és belső 
szabályozásokban foglaltaknak megfelelően, az eljárás tárgyára vonatkozó szakmai 
követelmények betartása és teljesítése érdekében kell eljárnia, írásbeli szakvélemény és 
döntési javaslat készítésével kell előkészítenie a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozatalát.  
Jelen bíráló bizottsági kijelölés/megbízás a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig vagy az eljárás 
visszavonásáig érvényes. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 



3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
            Magyar Lászlóné sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2022. április 29. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 


