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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzata elfogadására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bírálóbizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző
Dzsupin Andrea közbeszerzési és minőségirányítási ügyintéző
Somfainé Petőfalvi Anita pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.11.15.
Bírálóbizottság 2016.11.15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  kell  elfogadnia  Dunaújváros  Megyie  Jogú  Város
Önkormányzata  –  a  közbeszerzési  eljárásai  előkészítésének,  lefolytatásának,  belső
ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a  nevében  eljáró,  illetve  az  eljárásban  bevont  személyek,
valamint  szervezetek  felelősségi  körét  és  a  közbeszerzési  eljárásai  dokumentálási  rendjét
magában foglaló – Közbeszerzési Szabályzatát.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: DMJV Jegyzője
Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea

Somfainé Petőfalvi Anita
E-mail címe: dzsupin@pmh.dunanet.hu

somfaine@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 25/544-380

25/544-345
Iktatószám: 8126-4/2016

Előkészítő aláírása: Dzsupin Andrea s.k.
Somfainé Petőfalvi Anita s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Sürü Renáta s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 11.10.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.10.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés 
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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény 23.  §  (2)  bekezdése szerint  „Normatív
határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa
irányított  szervek  tevékenységét  és  cselekvési  programját,  valamint  az  általa  irányított
szervek szervezetét és működését.”

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) és (2)
bekezdése az alábbiakat rögzíti:
„(1)  Az  ajánlatkérő  köteles  meghatározni  a  közbeszerzési  eljárásai  előkészítésének,
lefolytatásának,  belső  ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a  nevében  eljáró,  illetve  az
eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési
eljárásai  dokumentálási  rendjét,  összhangban  a  vonatkozó  jogszabályokkal.  Ennek
körében  különösen  meg  kell  határoznia  az  eljárás  során  hozott  döntésekért  felelős
személyt, személyeket, vagy testületeket.
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő
közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól – az abban meghatározott módon – való
eltérés  feltételei  fennállnak,  legkésőbb  az  adott  közbeszerzési  eljárás  előkészítését
megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.”

A  korábbi  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
507/2012.  (XII.13.)  határozatával  elfogadta,  azonban  a  jogszabályi  változások
figyelembevételével, annak felülvizsgálata és új szabályzat elfogadása szükséges.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének, az előterjesztés 1. mellékletében foglalt
Közbeszerzési  Szabályzat elfogadásával  hatályon  kívül  kell  helyeznie  az  507/2012.
(XII.13.) határozatot és annak mellékletét.

A  javaslatot  rendkívüli  ülésén  a  közgyűlés  hetében  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
bizottság és a Bírálóbizottság megtárgyalta. A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök
a közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fentiekre  tekintettel  kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  melléklet  szerinti  szabályzat
elfogadására.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (XI.17.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata

elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2016. november 17-ei hatállyal e határozat
mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  507/2012.  (XII.13.)  KH  határozatát  és  annak
mellékletét.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a belső kontrollrendszer felelős

Határidő: 2016. november 17.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
Bírálóbizottság elnöke


