
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 9.

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

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 közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.08.
Pénzügyi bizottság 2017.05.08.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.05.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2017 (I.19) határoza-
tával elfogadott DMJV Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolítá-
sáról szóló szabályzat módosítása szükséges a pályázati tevékenységgel megvalósuló beszerzések gyor-
sabb és költséghatékonyabb ellátása végett.  A szabályzat módosításának elfogadása lehetővé teszi a fej -
lesztések szabályos lebonyolítását.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: DMJV Jegyzője  Iktatószám: 478-6/2017.
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita közbeszer-
zési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-380

Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

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

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései-
nek szabályozására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a közbeszerzési
értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályok-
ról szóló 459/2016 (XII.23.) Kormányrendeletnek való megfelelés miatt került sor. A szabályzatot
DMJV Közgyűlése 859/2016 (XII.15.) határozatával fogadta el, melyet a TOP és a Modern Városok
program keretében megvalósítandó fejlesztések zökkenőmentes lebonyolítására a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft-vel  kötött  közfeladat  ellátási  szerződésre tekintettel  a  DMJV Közgyűlése 20/2017.
(I.19.) határozatával módosított. 

A fejlesztések pályázati tevékenységének jogszerű lebonyolításához a DMJV Önkormányzatának
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzat módosítá-
sa indokolt, úgy hogy a szabályzat alóli kivételek körébe azon tevékenységek is bekerülnek, mely-
be az önkormányzat bármely 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága ajánlattevőként be-
vonható. 

A módosítás oka, hogy a pályázati támogatás gyors és hatékony felhasználása érdekében az épí-
tési beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezés esetén az in-house szervezetek bevonásra kerüljenek,
mellyel a pályázatok határidőre történő befejezése megvalósítható. 

A fentiek alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkor-
mányzati szabályzat I. fejezet Általános rendelkezéseknek a szabályzat hatálya alatti kivételeket
részletező pontjának az alábbi módosítás szükséges:

2.6. A szabályzat hatálya nem terjed ki 
- a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó

beszerzésekre,  mely  beszerzési  eljárások  szabályait  a  Közbeszerzési  Szabályzat
tartalmazza,

- beszerzésenként a nettó 100.000, -Ft-ot el nem érő beszerzésekre, 
- az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól

szóló 2008. évi XCIX. törvény hatálya alá tartozó művészeti tevékenységre, 
- a hatósági eljárás során történő beszerzésekre (pl. szakértői kirendelések) 
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Kormányrendelet hatálya alá

tartozó tervpályázati eljárásokra, 
- az olyan szolgáltatás megrendelésekre (feltéve, hogy azok értéke a nettó 1 millió forintot

nem haladja meg), melyek teljesítése jellegénél fogva bizalmi jellegű, személyhez, vagy
szervezethez kötött,

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén
az állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár,
vízkár,  illetve  vízminőségi  kár  közvetlen  megelőzése,  elhárítása,  védekezési  készültség
vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre, 

- azokra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre, amelyeket a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.  a Modern Városok Program és a Területi-  és Településfejlesztési Program
keretében folytat le közfeladat ellátási szerződés alapján, valamint 

- azon  pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzésekre,  amelyekben az  önkormányzat  bármely 100%-os tulajdonában lévő
gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható.



A szabályzat további pontjait a módosítás nem érinti. 

A javaslatot az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési bi-
zottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2017.05.08-i rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véle-
ményeket a bizottsági elnökök szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (V.9.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő

beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzatának
módosítását 2017. május 9-ei hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja
el.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a belső kontrollrendszer felelős

Határidő: 2017. május 9.

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




