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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró –  tanácsadó igénybevételére közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához 
 

1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015. (I. 28.) számú határozatával pályázati 
tanácsadói szolgáltatás igénybevételéről döntött és felhatalmazta a polgármestert az eljárás 
lefolytatására.   

2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

A határozat meghozatal után újabb információk merültek fel arra vonatkozóan, hogy az eljárás nem 
folytatható le a határozat döntésének megfelelő beszerzési eljárás keretében, mert a pályázati 
tanácsadói tevékenység ellenértékeként meghatározott sikerdíj mértéke, a pályázattól függően 
várhatóan meghaladhatja a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 70. § 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott, szolgáltatás vásárlására vonatkozó 8 millió forintos 
közbeszerzési értékhatárt. Ennek megfelelően Képviselő-testületi ülés egyebek napirendjén informális 
iránymutatás született arról, hogy a közbeszerzés lebonyolítására közbeszerzési tanácsadót kívánunk 
igénybe venni. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása nem tartozik a közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzések eljárási rendjéről szóló 251/2014. (XII. 17.) határozattal elfogadott beszerzési szabályzat 
hatálya alá, azonban személyére a polgármester, a Képviselő-testület tagjai, a Képviselő-testület 
bizottságának tagjai, valamint a közbeszerzési bírálóbizottság tagjai tehetnek javaslatot. Fentiek 
értelmében a pályázatíró – tanácsadó igénybevételére kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására szóló beszerzési eljárásra, a beérkezett javaslatok 
alapján a következő hivatalos közbeszerzési tanácsadó vállalkozókat kívánja meghívni: 

Szabó Krisztián egyéni vállalkozó 2760 Nagykáta, Kadarka u. 39.      

Burg Péter egyéni vállalkozó 1048 Budapest, Homoktövis utca 99.      

Ecsedi János egyéni vállalkozó 2700 Cegléd, Köztársaság utca 16. 

Báfer Bt. képv.:dr. Bánhidi Ferenc 1075 Budapest, Károly krt. 9/B.    

Mint azt az előzőekben láttuk, a pályázatíró – tanácsadó közbeszerzési eljáráson történő 
kiválasztásáról nem született képviselő-testületi határozat, mint ahogyan arról sem, hogy a 
pályázatíró-tanácsadóval milyen időtartamra kíván szerződni. 

Erre vonatkozóan tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 76. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) 
bekezdése, 37. § (1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerint kötelezettségvállalásnak minősül,így az 
önkormányzatnak rendelkeznie kell a közbeszerzésre vonatkozó fedezettel. Őrbottyán Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete nem biztosít fedezetet sem az 
esetlegesen elnyerhető támogatási szerződések önrészére, sem a pályázatírói sikerdíj összegére 
vonatkozóan. A tervezett és már megpályázott beruházások bizonytalan bekerülési összege (Központi 
óvoda tornaszoba, Kismókus óvoda pályázati önrész), illetve további pályázati lehetőségek 
kihasználhatósága érdekében nem javasolható, hogy az általános tartalék terhére pályázatírói sikerdíj 
érdekében különítsen el ismeretlen összegű fedezetet. Mint ahogyan az sem javasolható, hogy 
amennyiben mégis szerződéskötésre kerülne sor, úgy azt 2016. december 31-étől távolabbi lejárattal 
kössük meg. 

 



A pályázatok megjelenése és benyújtása, az előre jelzettek szerint várhatóan az ebr42 rendszeren 
keresztül lesz lehetséges, így ennek technikája – a rendszerek összekapcsolása révén – nem sok 
teret enged az eltérések megfogalmazására, a hozzá kapcsolandó adatokat pedig minden 
körülmények között a Hivatalnak kell szolgáltatnia, ezért sokkal inkább javasolható, hogy amennyiben 
szükséges, úgy az aktuális pályázati témához értő, eseti tanácsadót vegyünk igénybe. A tanácsadó 
lobby-tevékenységével kapcsolatban felvethetők további aggályok is. Figyelembe véve azt a tényt is, 
hogy adott esetben nem igazolható, hogy a támogatás elnyerése a pályázatíró ügyességén, 
rátermettségén, kapcsolatain múlik vagy egyébként éppen – a Képviselő-testület tagjainak feladatát is 
képező – a települési képviselő településmenedzseri tevékenységének köszönhető.   

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm rendelet 

- Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) rendelet 

- Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről 
szóló 251/2014. (XII.17.) határozata 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

 Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a tevékenységekre fedezetet 
jelenleg nem biztosított. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (IV. 29.) számú határozata a 
„Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – tanácsadó igénybevételére 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához.” tárggyal ka pcsolatban 

I. 
1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési 

eljárást nem folytat le. 
2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pályázatíró – tanácsadói 

közbeszerzési eljárást nem ír ki, mivel annak fedezete nem biztosított. 
II. 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési 
eljárást az előterjesztésben szereplő vállalkozók meghívásával folytatja le.   

2.. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Közbeszerzési tanácsadói szerződés 
megkötésére, és Pályázatíró – tanácsadó igénybevételére szóló közbeszerzési eljárás 
kiírására, a közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján, a következő tartalommal: 

A pályázatíró, pályázati tanácsadó feladatai:  

- az adott pályázat szakmai és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatás 
nyújtása,  

- a kiválasztott célhoz kapcsolódó pályázati projekt dokumentációjának előkészítése, mely a 
szöveges és számszaki tervek elemeinek elkészítését is tartalmazza, 

- a kiírásnak megfelelő, befogadásra alkalmas pályázati dokumentációk teljes körű 
összeállítása valamint az önkormányzat jóváhagyását követően benyújtása az illetékes 
szervekhez, 

- szakmai közreműködés a támogatási szerződés megkötéséhez, és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban, 

- szakmai közreműködés az utóellenőrzési eljárások lebonyolításában 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Őrbottyán Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása során …….. Ft 
összegben az általános tartalék terhére biztosítja a pályázatíró- tanácsadó sikerdíjának 
fedezetét.  

   

Őrbottyán, 2015. április 16.   

 

 



 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 100/2015. (IV. 29.) számú határozata a 
„Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró – tanácsadó igénybevételére 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához.” tárggyal ka pcsolatban 

  

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenti tárgyú ajánlatkérési 
eljárást nem folytat le. 

2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pályázatíró – tanácsadói 
közbeszerzési eljárást nem ír ki, mivel annak fedezete nem biztosított 

   

 

 

 

 


