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1612021).(Y. l 2) PoL(;ÁIrMESTERI HATÁROZAT

A veszéIyhelyzet kihirdetéséról szőIó 4012020,(III.1l.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a

Kormány az élet- és vagyorrbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humániárvány következméIryeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érclekébcn Maglarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztróí-avédelemről és tt hozzá kapcsolócló egyes törvények módosításáról szóló 20l1. évi
CXXVIIL törvény (a tovaibbialiban: katasz,tról}védelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapián
veszélyhelyzetben a teleptilési örrkornrán),zat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a

pol gármester gyakorol j a.

A katasztróf-avédelmi törvcíny 46. § (a) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
tekintettel a912020. (IV.03.) ptllgárrrrestcri határozaíban fbglaltakra, továbbá figyelembe véve
a |00-6612020. sz,ámű írásos előterjesztésben ibglallakat az alábbi haíározatoí hozom:

1. A ,,Bölcsőde építése Mély,kúrton'" tárgyú közbeszerzési eljaráshoz a közbeszerzési
bírálóbizottság tagiairrak a kör.,etkező szenrélyeket választom meg:

- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személyként Valkai Józsefet,
- közbeszerzési szakértelerr-rnrel rendelkező személyként Dr. Varga Dóra Katalint,
- .iogi szakértelemnlcl rer-rclelkez,ő személyként Dr, Légrádyné Dr. Kerényi Petrát,
- pénztigyi szakc(rtelemnrcl rendelkező szernélyként Kósa Róbertnét

megr,álasztom. A közbesz-erz,ési bírá]óbizottság megbízatásaazeIjárásLezárásáigtart.

2. A ,"Bölcsőde építése Mél1,,kútorr" tárgyú közbes,zerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi

,j ogosultságokat határclzom meg:
Szervezeti szintű .i ogosultságok :

Szervezeti super user: Kósa R(lbertrré
Közbeszerzési el|árást létrehozó" közbeszerzési terv karbantartó, eliárás jogosultság
karbantartó: Korong Kiadó e(s Szolgáltató Bt 1075 Brrdapest, Asbóth u. 22. felemelet., Dr.
Varga Dóra Katalin (FAKSZ :zám: 00l55)
Szervezeti tag: Valkai Józset. Dr, Varga Dóra Katalin, Dr. Légrádyné Dr. Kerényi Petra, Kósa
Róbertné bírálóbizottsági tagtlk.
El i árás szintű .i o gosultságok :

Közbeszerzési eliárást iránr,ít(l. közbesz,erzési eliárást
Korong Kiadó és Szolgáltató l]t It)75 l]udapest. Asbóth
Katalin (FAKSZ szánr: 00l55)

szerkesztő, FAKSZ elIenjegyző:
u. 22. félemelet., Dr. Varga Dóra
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