
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

7943-4/2013.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-

án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében 1330 órakor tartott 
rendkívüli ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester  
Egyed Attila  
Hajdu Imre 
Krai Csaba 
Oláh József Csaba 
Szvitankó Tamás  képviselők  

 
 dr. Vitányi Eszter   jegyző   
 
 
Meghívott:  Dr. Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd, hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó, Erdős Tamás projektvezető, dr. Szebényi Tibor a Jegyzői 
Iroda Szervezési Csoportjának vezetője.  

 
 
Megjegyzés: Kiss Csaba, Saláta László Mihály, Szabó András és Zérczi László 

képviselők nincsenek jelen. 
 
Napirend: A zárt ülésen elfogadottak szerint. 
 
 
Az ülésen készült jelenléti ív a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság eseti tagjának utólagos 
delegálásáról (szóbeli) 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
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Aros János polgármester: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai – dr. Vitányi Eszter és dr. 
Szebényi Tibor – mellé Kovács Eszter állandó bíráló bizottsági tag bíráló bizottsági tagsági 
jogviszonyának az „Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon” című projekt 
keretében az építési tevékenység közbeszerzési eljárásban történő megszüntetése mellett Dr. 
Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót javasolja, akitől rövid 
bemutatkozást kér. 
 
Dr. Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Nyíregyházáról 
érkezett, alapvetően ügyvédként tevékenykedik, emellett tulajdonosa a Magyar Közbeszerzési 
Központ Kft-nek, amely Kft-t megbízta az önkormányzat ezen közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolításával - részletezi irodájuk tevékenységét, majd referenciájukat - .  
 
Aros János polgármester: Kérdése a Képviselő-testület felé, van-e észrevétel, javaslat. 
Észrevétel, javaslat nem lévén kéri a testület döntését Dr. Bagaméry-Szalay Róbert hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagként történő delegálásáról – és 
emellett Kovács Eszter állandó bíráló bizottsági tag bíráló bizottsági tagsági jogviszonyának 
az „Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon” című projekt keretében az építési 
tevékenység közbeszerzési eljárásban történő megszüntetéséről –.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

292/2013. (X. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság eseti tagjának delegálásáról 
 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Kovács 
Eszter állandó bíráló bizottsági tag bíráló bizottsági tagsági jogviszonyának az 
„Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon” című, ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-
0111 azonosítószámú projekt keretében az építési tevékenység közbeszerzési eljárásban 
történő megszüntetését, és helyette bíráló bizottsági tagként Dr. Bagaméry-Szalay 
Róbert ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó delegálását.  

 
 

Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal  
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A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta. 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                Aros János s.k.  
          jegyző                   polgármester 


