
 

 

 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 

feladat-és hatáskörében meghozott ……./2020. (XII.22.) határozata az „Épületek fertőtlení-

tése Újpest területén-COVID19” tárgyú Kbt. II. rész szerinti közösségi nyílt közbeszerzési 

eljárás” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  115. § (1) bekezdése 

szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos 

egyéb döntésekről. 

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

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány követ-

kezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdeké-

ben 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 felhatalma-

zása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének fela-

dat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva az „Épületek fertőtlenítése Újpest terüle-

tén-COVID1” tárgyú Kbt. II. rész szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi 

döntéseket hozza meg: 

 

I. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását a melléklet szerinti tartalommal elfo-

gadja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

II. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felkéri a közbeszerzési 

eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

III. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felhatalmazza a közbe-

szerzési eljárást lefolytató személyt, hogy adott esetben a Közbeszerzési Hatóság jogi lektorai 

által tett észrevételek szerinti hiánypótlást saját hatáskörben elvégezze. 

 

Felelős: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere  

Határidő: 3 munkanapon belül 

 

 

Melléklet: ajánlattételi felhívás 

 

 

                    


