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Poméaz Varos Onkormanyzaténak Képviselé-testiilete 2020. oktéber 19-i iilésének jegyzékényvéb6l

Pomaz Varos Onkormanyzat
Képviselé-testiiletének

163/2020 (X.20.) szimd Onkormanyzati hatdrozata
a Pomaz, sikossag mentesitési feladat ellatasi médjanak

meghatdarozasar6l

Az Alaptérvény 32. cikk (1) b) és pontjéban meghatarozott hatdskérében eljarva a nemzeti
vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 5. §-a valamint a Magyarorszdg helyi
énkorményzatairé] sz616 2011. évi CLXXXIX.térvény (Motv.) 107. §-a és az Onkormanyzat

vagyonarél és a vagyongazdalkodds szabalyairél sz6l6 11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1)
bekezdése alapjan az alabbi hatd4rozatot hozza:

1. Poméz Varos Onkormdnyzat Keépviselé-testiilete ugy hatéroz, hogy Poméz,
sikossag mentesitési feladatellétasa cimen k6zbeszerzési eljardst folytatle.

2. A Képviselé-testiilete az 1. pont szerint kézbeszerzési eljarasban Biralé Bizottsagot
hoz létre, amelynek személyi dsszetételét az aldbbiak szerint hatérozza meg:
- Biralé Bizottség elndke, kézbeszerzési szakértelmet biztosité személy: Balint Gyéngyi,

akkreditdlt kizbeszerzé

- Jogi szakértelmetbiztosit6 személy: dr. Téth Ibolya aljegyzé
- Pénziigyi szakértelmet biztosité személy: Kovacs Déra pénztigyi eléadé6

~ Kézbeszerzés targyaszerinti szakértelmet biztosité személy: Macsinka Klara.

3. Poméz Varos Onkormdnyzat Képviselé-testiilete ugy hatéroz, hogy felkéri a
Poigarmesteri, nogy kézbeszerzési tandcsadéi megbizasi keretszerzédés keretein beliil
a kézbeszerzési eljaras teljes kérii lebonyolitasat rendelje meg.

Pomaz Véros Onkormanyzaténak Képviselé Testiilete az Alaptérvény 32. cikk (1) b) és
pontjaban meghatérozott hataskérében eljarva a nemzeti vagyonrél szdl6 2011. évi CKCVI.
térvény 5. §-a valamint a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairél sz616 2011. évi CLXXXIX.
térvény (Métv.) 107. §-a alapjan az 1-3 pontokkal pérhuzamosan ugy dint, hogy

4. Pomaz, sikosség mentesitési feladat kézvetlentil térténé  elldtdasdnak
lehetéségét megvizsgalja.

5. A Keépviselé-testiilet felkéri a polgarmestert, hogy a feladat elldtdsdnak
szervezeti, személyi és targyi feltételeinek biztositdsdhoz sziikséges déntések

tervezetét dolgozza ki és terjessze azt a képviselétestiilet oktéberi munkaterv
szerinti tilése elé.

Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,
Hatarid6: 2020. oktéber 29.

Végrehajtasban kézremikédik: Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztaly
Végrehajtasréljelentést tesz: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Osztdly
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167/2020 (X.19.) Ök 
határozat 1. sz 

melléklete

az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 
időpontja

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama

I. Árubeszerzés - - - - - -

II. Építési beruházás
Pomáz Belterületi kerékpár út 
építés 45233162-2 Nemzeti

A Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti 2020. 03 hó 2020.12 hó nem

Középhegy utca és Dankó utca 
és környékének csapadékvíz 
elvezetése

4523240-9 Nemzeti
A Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti 2020. 03 hó 2020.12 hó nem

Mátyás király utca útépítés 45233120-6 Nemzeti

A Kbt. 115. § 
hírdetmény 

nélküli 
2020. 03 hó 2020.12 hó nem

III. Szolgáltatás megrendelés - - - - - -

Közétkeztetés 55520000-1 Nemzeti

A Kbt. 81. § 
bekezdés szerinti 

nyílt eljárás
2020.08 hó 2020.12 hó nem

Hó-és síkosságmentesítés Nemzeti

A Kbt. 81. § 
bekezdés szerinti 

nyílt eljárás
2020.10 hó 2020.12 hó nem

2020. évi közbeszerzési terve
Pomáz Város Önkormányzata

Időbeni ütemezés
Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére?

Tervezett eljárási 
típus

Irányadó 
eljárásrendCPV kódA közbeszerzés tárgya és 

mennyisége


