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ELŐTERJESZTÉS 

 
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 30-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Bölcsőde projekt keretében közbeszerzési szakértő kiválasztására 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Müller Gabriella műszaki csoportvezető 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Mellékletek: beérkezett ajánlatok 

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 

 

Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges a bizottság által nem tárgyalt 

jelen ügy napirendre vételéről. 

 

A döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bölcsőde projekt folytatásához új közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, melyhez 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó igénybevétele szükséges és a projekt fontosságára 

tekintettel indokolt is. 

 

Az ajánlatok a jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Az ajánlatok az alábbiak: 

 

1. dr. Ujvári László    ………….- Ft + 0 Ft  ÁFA = ………….- 

2. Draco Consulting Kft.      ………….- Ft + 27 % ÁFA= ………….- 

3. Köz-pálya Kft.   ………….- Ft + 27 % ÁFA= ………….- 

4. Dr. Sándor Ügyvédi Iroda  ………….- Ft + 27 % ÁFA= ………….- 

5. Szöllősi -Baráth Ügyvédi Iroda ………….- Ft + 27 % ÁFA =………….- 
 

 

A beérkezett árajánlatokat figyelembe véve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

hozzon döntést a Bölcsőde projekt közbeszerzési szakértőjének kiválasztására vonatkozóan. 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2022. 

(XII.09.) rendelet 3. §-a az alábbiakról rendelkezik: 

 

„3. § A 2. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a Képviselő-testület minősített többséggel 

meghozott döntései alapján a tárgyévi költségvetésben tervezendő - és a döntéshez a 

végrehajtási felhatalmazást biztosító - feladatok előirányzatai terhére lehet kötelezettséget 

vállalni, valamint kiadásokat teljesíteni.” 
 

 

Nagytarcsa, 2023. január 25. 

        Gulyás Tamás István 

               polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2023.(I.30.) határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 

Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon épülő bölcsőde projekt folytatásához kiírásra 

kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatására ………………..bízza meg bruttó ………….- Ft 

összegért, melyet a 2023. évi költségvetésben tervezni kell.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2023. február 28. 


