Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. szeptember 21.
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:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
-

Meghívott:

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

2017.09.19.
2017.09.19.
2017.09.19.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 312/2017. (V.9) határozatával elfogadott DMJV Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzat módosítása szükséges DMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának változása végett. A szabályzat módosításának elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály
Iktatószám:478-8/2017.
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita közbeszer- Ügyintéző telefonszáma: 25/544-380
zési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Ügyintéző aláírása:
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Nyílt/Zárt ülés

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 beszerzéseinek szabályozására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a közbeszerzési
értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016 (XII.23.) Kormányrendeletnek való megfelelés miatt került sor. A szabályzatot
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 312/2017. (V.09) határozatával fogadt el.
DMJV Közgyűlése 395/2017. (VI.15.) határozatával döntött Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról, mely szabályzat változásai érintik a jelenleg hatályos közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzatunkat.
A fentiek alapján a szabályzat módosítása indokolt, a szervezeti egységek elnevezéseiben történt
változások pontosítása végett.
A fentiek alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzatban az alábbiak módosítása szükséges:
II. Fejezet A BESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
- 3. pont „igazgatósága/osztálya” szövegrészből az „igazgatósága” szó törlésre kerül.
IV. Fejezet A BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE
- 6. pont „igazgatóságnak/osztálynak” szövegrészből az „igazgatóságának” szövegrész
törlésre kerül.
1. számú melléklet - A BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ALAPINFORMÁCIÓK
- 2. pont „ igazgatóság/osztály” szövegrészből az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.
- 3. pont „igazgatóság/osztály” szövegrészből az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.
- 16. pont „Gazdasági Igazgatósága” szövegrész helyett a „Költségvetési és Pénzügyi
Osztály” szövegrész kerül.
- Az aláírásra kijelölt sorban az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az „igazgatóság”
szövegrész törlésre kerül.
3. számú melléklet fejlécében az „Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.
- 4. pontban az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.
- az aláírásra kijelölt sorban az „igazgató/osztályvezető” szövegrészből az „igazgató”
szövegrész törlésre kerül.

A szabályzat további pontjait a módosítás nem érinti.
A javaslatot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési bizottság
valamint a Pénzügyi Bizottság 2017. 09.19-i rendkívüli ülésén tárgyalja,a bizottsági véleményeket
a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi Határozati Javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (IX.21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő
beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosításáról
1
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Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló
312/2017 (V.09) határozatával elfogadott szabályzatot (továbbiakban szabályzat) az alábbiak
szerint módosítja:
1.1.

A szabályzat II. fejezet 3. pontjából az „igazgatósága” szövegrész törlésre kerül.

1.2.

A szabályzat IV. fejezete 6. pontjából az „igazgatóságnak” szövegrész törlésre kerül.

1.3.

A szabályzat 1. melléklete

-

2. és 3. pontjából, valamint az aláírásra kijelölt sorból az „igazgatóság” szövegrész törlésre
kerül

-

16. pontjában a „Gazdasági Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Költségvetési és
Pénzügyi Osztályvezető” szövegrész került.

1.4.

A szabályzat 3. melléklete

-

fejléc és 4. pontjából az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül,

-

az aláírásra kijelölt sorból az „igazgató” szövegrész törlésre kerül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 859/2016 (XII.15) KH határozatát.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért:
a közbeszerzési ügyintézők
- a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért:
a belső kontroll felelős
Határidő: 2017. szeptember 21.
Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság
Pintér Attila s.k.
Pénzügyi bizottság elnöke

