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K I V O N A T 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének  

2020. november 30-án  

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott  

döntéséről 

Napirend 

 

1. Javaslat „Épületek fertőtlenítése Újpest területén Covid-19” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörét gyakorolva – a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat- és hatáskörében- 

meghozott 231/2020. (XI.30.) határozata az „Épületek fertőtlenítése Újpest területén-

COVID19” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59.§ (3) bekezdés rendelkezése alapján 

úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva „Épületek 

fertőtlenítése Újpest területén-COVID19” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal  

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felkéri a 

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az új 

közbeszerzési eljárást készítse elő. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 5 munkanapon belül 

Kmf. 

 

Dr. Dallos Andrea sk. 

jegyző 

Déri Tibor sk. 

polgármester 

A kivonat hiteles 

Budapest, 2020. november 30. 
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