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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

ELNÖKÉTŐL 

 

 
                 ES ESZÁMOLÓ 

 
                       Közbeszerzési Bizottság 2022. évi munkájáról 

 
A Közbeszerzési Bizottság a munkáját a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27.§-ában 
meghatározott, valamint a 24/2022. (III.31.) Öh. számú határozattal elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzat alapján végzi. A törvényt az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása 
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a 
közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében – összhangban a közbeszerzések 
terén nemzetközi szerződéseinkkel és az Európai Közösség jogszabályaival – alkotta. E törvény szerint 
kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek 
visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések 
megvalósítása érdekében. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e 
törvény alkalmazandó.  
 
Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2019.(X.24.)Öh. számú határozatával 
megválasztotta az 5 fős Közbeszerzési Bizottságot: 
 
Elnök:   Sós Tibor – képviselő  
Elnökhelyettes:  Szentmiklósi Miklós – képviselő  
Tagok:    Puja György – képviselő  

Zsíros József – külsős tag  
Kiss Ernő – külsős tag (Településszervezési irodavezető) 
 

A Bizottság 2022-ben 6 alkalommal ülésezett, illetve a költségvetést együttes bizottsági ülésen 
tárgyaltuk a többi bizottsággal. Nagyobb beruházás az utak felújítása volt, illetve több pályázat 
előkészítő, tervezési munkálatait kezdtük meg.  

 
A Közbeszerzési Bizottság 2022-ben a következő határozatokat hozta: 

 

1/2022. (II.08.) KB. számú határozat: A 2022. évi költségvetés elfogadásáról 
 

2/2022. (III.09.) KB. számú határozat: A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

3/2022. (III.09.) KB. számú határozat: A Napközi konyha tervezési feladatainak 
ellátásáról  

 
4/2022. (III.09.) KB. számú határozat: A Belügyminisztérium 1869/2021.(XII.03.) 

Korm. határozata alapján belterületi 
útfelújításra nyert pályázat műszaki ellenőri 
feladatinak ellátásáról 

 
5/2022. (III.09.) KB. számú határozat: A Belügyminisztérium 1869/2021.(XII.03.) 

Korm. határozata alapján belterületi 
útfelújításra nyert pályázat tervezési 
feladatainak ellátásáról 
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6/2022. (III.09.) KB. számú határozat: A Belügyminisztérium 1869/2021.(XII.03.) 
Korm. határozata alapján belterületi 
útfelújításra nyert pályázat közbeszerzéséhez 
Bíráló Bizottság felállításáról 

 
7/2022. (III.31.) KB. számú határozat: A Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 
8/2022. (IV.25.) KB. számú határozat: Létavértes belterületi útjainak útépítésére, 

utak felújítására és csapadékvíz-elvezetés 
kivitelezési munkáira meghívandó cégekről 
javaslattétel 

 
9/2022. (IV.25.) KB. számú határozat: A Közbeszerzési Terv 1. számú 

módosításának elfogadásáról 
 

10/2022. (IV.25.) KB. számú határozat: A Zártkerti program kivitelezőjének 
kiválasztásáról 

 
11/2022. (IV.25.) KB. számú határozat: A Köztemető árokásásához kivitelező 

kiválasztásáról 
 

12/2022. (V.04.) KB. számú határozat: Létavértes belterületi útjainak útépítésére, 
utak felújítására és csapadékvíz-elvezetés 
kivitelezési munkáira meghívandó cégekről 
módosított javaslattétel 

 
13/2022. (VIII.17.) KB. számú határozat: Létavértes belterületi útjainak kátyúzására 

kivitelező kiválasztása 
 

14/2022. (XI.7.) KB. számú határozat: TOP Plusz-2.1.1-21.HB1-2022-00048 
azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés 
Létavértesen” című pályázathoz kapcsolódó 
nyilvánossági feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatok elbírálására javaslattétel 

 
15/2022. (XI.7.) KB. számú határozat: TOP Plusz-2.1.1-21.HB1-2022-00048 

azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés 
Létavértesen” című pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok ellátására 
beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
16/2022. (XI.7.) KB. számú határozat: TOP Plusz-2.1.1-21.HB1-2022-00048 

azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés 
Létavértesen” című pályázathoz kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatok elbírálásáról 

 
Köszönöm a Bizottsági tagok együttműködő munkáját, bízzunk benne, hogy jövőre is beszerzésünk 
lesz és sok alkalommal kell találkozzunk.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi munkáról szóló beszámolót fogadja el. 
Létavértes, 2022. december 8.    
        Sós Tibor sk. 
                Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 


