
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt
el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat elfogadására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.12.07.
Pénzügyi bizottság 2016.12.06.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.12.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzéseinek szabályozása indokolt. A beszerzési folyamatok egységes lefolytatását
biztosítva valósítható meg a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések tekintetében is, az egységes
eljárásrend biztosítása. A szabályzat elfogadása lehetővé teszi a beszerzések szabályos lebonyolítását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: DMJV Jegyzője
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita

Dzsupin Andrea
E-mail címe: somfaine@pmh.dunanet.hu, dzsupin@pmh.dunanet.hu, 
Telefonszáma: 25/544-345, 25/544-380
Iktatószám: 28202/2016

Előkészítő aláírása: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Dzsupin Andrea 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. 11.30.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.30.
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 Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem

élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  közbeszerzési  értékhatár  alatti  beszerzéseinek
szabályozása indokolt. A beszerzési folyamatok egységes lefolytatását biztosítva valósítható meg a köz-
beszerzési értékhatár alatti beszerzések tekintetében is, az egységes eljárásrend biztosítása. A szabály-
zat elfogadása lehetővé teszi a beszerzések szabályos lebonyolítását.

Jelenleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatainak beszerzései nincsenek szabályozva, így
a közbeszerzési értékhatár betartása sem biztosított. 
A  szabályzat  célja,  hogy  rögzítse  Magyarország  központi  költségvetéséről  szóló  törvény  által
meghatározott  közbeszerzési  értékhatár alatti  beszerzések előkészítésének,  lefolytatásának,  belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, továbbá Dunaújváros MJV Önkormányzatának, mint Megrendelőnek
nevében eljáró,  illetőleg az eljárásba bevont személyek,  valamint  szervezetek felelősségi  körét és a
beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 
Kiemelt  cél  a  közpénzek  ésszerű,  hatékony,  valamint  átlátható  felhasználása  és  nyilvános
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása,
a takarékos és eredményorientált működés megteremtése érdekében.

II.

Részletes indokolás
I. Általános rendelkezések
Ez a fejezet az alapelveket, a szabályzat célját és hatályát valamint a beszerzés tárgyát határozza
meg.

II. A beszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok
A fejezet a beszerzés becsült értékének meghatározását szabályozza.

III. A beszerzési eljárásban közreműködő személyek
Ez a fejezet határozza meg az ajánlatkérőt, a beszerzést előkészítő DMJV Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységének, valamint annak vezetőjének a beszerzéssel kapcsolatos feladatait, valamint
a  döntéshozó  feladatait.  A  fejezet  az  ajánlattevő,  a  szakértő  fogalmát  valamint  az
összeférhetetlenség szabályait is tartalmazza. 

IV. A beszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje
A fejezet a nettó 100 ezer Ft-ot elérő beszerzések lefolytatásának általános rendjét szabályozza,
ezen belül  az ajánlatkérés  tartalmát,  módosítását,  az ajánlat  módosítását,  annak benyújtását  és
nyilvántartásba  vételét,  az  ajánlatok  bontását,  a  hiánypótlás  szabályait,  valamint  az  ajánlatok
értékelését. 

V. A szerződéskötés folyamata
A beszerzési eljárás folyamatának lezárása a kapcsolódó szerződés megkötése, melynek szabályait
tartalmazza ez a fejezet.

VI. A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése
A fejezet a beszerzések ellenőrzési szabályait tartalmazza. 



VII. Záró rendelkezések
Tartalmazza a szabályzat hatályba lépését valamint a szabályzat kiegészítésének, módosításának
kezdeményezésére vonatkozó lehetőséget. 

Bizottsági vélemények:

A javaslatot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2016.12.07-i  ülésén megtárgyalta és 6 igen
szavazattal egyhangúlag, a Gazdasági és Területfejlesztési bizottság 2016.12.07-i   ülésén megtár-
gyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag, valamint a Pénzügyi Bizottság 2016.12.06-i ülésén meg-
tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette tárgyalja. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (XII.15.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem

élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatának a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatát 2017. január 2-ai
hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a belső kontrollrendszer felelős

Határidő: 2016. december 15.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bi-

zottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi bizottság elnöke

           




