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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély és 
Mindszent települések közösen, konzorciumként pályázatot nyújtottak be és támogatásban 
részesültek az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 kódszámú, „Közösségi szolgáltatások 
minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-
00028 kódszámú, „Gyermekeink a jövő! – humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád 
megyében” elnevezésű projektek megvalósítására. 
A megvalósítás során a közbeszerzésre vonatkozó szabályok figyelembevételével kell 
meghatározni az egyes beszerzésekre vonatkozó szabályokat és a beszerzés módját. Ehhez a 
konzorciumvezető önkormányzat közbeszerzési szakértőt vont be, aki a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései alapján azt a szakértői véleményt fogalmazta meg, hogy össze kell vonni a 
települések beszerzéseit, ezen felül pedig össze kell vonni a két projektet is, ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy egy közös közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre minden 
tagönkormányzat Kbt. hatálya alá tartozó beszerzése (ezen beszerzések körét is a 
közbeszerzési szakértő határozta meg).  
A közös közbeszerzéshez azonban szükség van minden tagönkormányzat képviselő-
testületének felhatalmazására arra vonatkozóan, hogy a konzorciumvezető önkormányzat 
(Maroslele) folytassa le a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési szakértő elkészítette az 
Együttműködési Megállapodás tervezetét, melyet minden tagönkormányzat képviselő-
testületének el kell fogadnia. Bármely tagönkormányzat meghatalmazásának hiányában a 
közbeszerzési eljárást nem tudjuk megindítani.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2018. június 20. 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-1.5.3-
16-2017-00025 és EFOP-3.9.2-16-2017-00028 pályázatok közös közbeszerzési eljárásának 
megindításához Együttműködési Megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – meghatalmazza 
Maroslele Községi Önkormányzatot, mint konzorciumvezető önkormányzatot, az EFOP-
1.5.3-16-2017-00025 kódszámú, „Közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése 
Csongrád megyében” és az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 kódszámú „Gyermekeink a jövő! – 
humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódó 
közös közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 
 
A Képviselő-testület az erről szóló Együttműködési megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Maroslele Községi Önkormányzat (6921 Maroslele, Szabadság tér 1.) 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


