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15/b)  Sürg�sségi indítvány a vagyonbiztosító kiválasztására kiírt közbeszerzési 

eljárásban, az eljárást lezáró döntés átruházásáról  
 El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
391/2004. (XII.14.) Kt. sz. határozata: 

 
 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a volt Bírósági épületrészben 
kialakítandó Ügyfélszolgálat engedélyezési és kiviteli terveit elkészít� tervez� kiválasztása 
tárgyában rendelkez� 369/2004. (XI.16.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete 
1)  a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 300. § (1) bekezdése alapján az 

ajánlattételi felhívás feltételeit módosítja oly módon, hogy az eljárásban a tervpályázati 
eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Kormány rendelet (a 
továbbiakban: R.) 23. §-a szerinti egyszer� tervpályázati eljárás szabályait rendeli 
alkalmazni. 

 
2)   a R.- ben meghatározott feladatok ellátására 5 f�s Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek 

tagjait a Polgármester kéri fel a Városfejlesztési Tanácsnok egyetértésével. 
 

Elnöke:   
Szakmai Titkára:  
Bizottsági Tagja:  
Bizottsági Tagja:  
Bizottság Tagja: (Országos szakmai Kamara képvisel�je) 

 
3) A Bíráló Bizottság munkáját a R. 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatai 

ellátásában a jegyz� által megbízott jogi szakért� segíti. A R.-ben meghatározott 
dokumentációt a szakmai titkár készíti el� és a R. 10. § (8) bekezdése alapján - a 
tervpályázat meghirdetése el�tt – a Bíráló Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyott 
dokumentációt a R. 24. § (2) bekezdése alapján a Bíráló Bizottság elnöke küldi meg a 
tárgyban illetékes Szakmai Kamara részére.  

 
4) Felkéri jelen határozat 2. pontja szerint létrehozott Bíráló Bizottság szakmai titkárát, 

hogy a Bíráló Bizottság munkájában történ� részvétel érdekében keresse meg a tárgyban 
illetékes Szakmai Kamarát.  
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5) A R. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a lehetséges tervez�k körének 
megállapítását, valamint a benyújtott pályam�vek díjazására vonatkozó keret 
megállapítását – jelen határozat 6. pontjában meghatározott összeghatár figyelembe 
vételével - a Bíráló Bizottságra ruházza át. 

6) A tervpályázati eljárás pénzügyi fedezetét - a R. 21. §-ban foglaltak szerint – Szentendre 
Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésében biztosítja és ennek érdekében 
……………………….. Ft-ot különít el, amely összeg fedezetéül szolgál a R. 21. § (3) 
bekezdésében meghatározott költségek, díjak, valamint a Bíráló Bizottság tagjait 
megillet� - R. 21. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott- díjazás kifizetésére. 

 
Határid�:  

1. és 2. pont: azonnal 
3.  pont: a dokumentáció Bíráló Bizottság általi jóváhagyása 2005. január 20-ig 
4.  pont: 2005. január 05-ig 
5. pont: a tervez�k körének megállapítása 2005. január 31-ig 
6. pont: 2005. évi költségvetés tervezésekor 

 
Felel�s: 

1. pont: Polgármester 
2. pont: Polgármester 
3. pont: jegyz�, szakmai titkár, elnök 
4. pont: szakmai titkár 
5. pont: Bíráló Bizottság elnöke 
6. pont: tervezésre: a jegyz�      

 
K. m. f. 

 
 
 Miakich Gábor s. k.  dr. Molnár Ildikó s. k. 
 polgármester jegyz� 
 
 
Kapja: 
1.  Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár   
2.  A Képvisel�-testület tagjai 
3. Jegyz�i Kabinet- intézkedésre  
4. Közgazdasági Iroda  
5. F�építész  
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. december 15. 
 
Ancsin Mária 
jegyz�könyvvezet� 


