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A napirendi pont rövid tartalma: a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. módosítja közbeszerezési
szabályzatát, az általuk lefolytatott eljárások egyszerűsítése és kapcsolódó döntési jogkörök
pontosítása végett, mely módosítás szükségessé teszi Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítását is.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 2349-12/2017
Osztáky
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345
Rontó Mónika
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 Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosítására
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 858/2016. (XII.15.)
határozatával elfogadta, melyet a közbeszerzési eljárás teljes folyamatának ügyviteli feladatait
érintő változás miatt a 19/2017. (I.19.) majd a 618/2017. (IX.21) határozatával módosított.
Egyes pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések esetén a közfeladat ellátási szerződés alapján
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. folytatja le Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett eljárva a szükséges közbeszerzési eljárásokat. A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. módosította saját közbeszerzési szabályzatát az általuk lefolytatott közbeszerezési eljárások egyszerűbb lebonyolítását
célozva a bírálóbizottságra és a döntéshozóra vonatkozó döntési és felelősségi jogkörök pontosításával.
A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzatának módosítása szükségessé teszi Dunaújváros MJV Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának ismételt módosítását. A fentiek alapján Dunaújváros MJV Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának az alábbiak szerinti módosítása szükséges:
„A Szabályzat tárgyi hatálya (a közbeszerzés tárgya)” alcím
-

harmadik bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül:

”Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, a Kbt.-ben nevesített közbeszerzések alóli kivételek kategóriájába tartozó beszerzések lebonyolítására, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett eljárva lebonyolított közbeszerzési eljárásokra.

A Szabályzat „Általános rendelkezések” 4.1. „Döntéshozó” b.) pontjából a b.c.) alpont szerinti
alábbi szövegrész törlésre kerül:
„dönt azokról a beszerzésekről, melyeket a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a Modern Városok
Program és a Területi- és Településfejlesztési Program keretében folytat le közfeladat ellátási
szerződés alapján.”
A javaslatot az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2017.12.11-i valamint az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi bizottság 2017.12.12-i rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági
elnökök a Közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiekre tekintettel az alábbi Határozati Javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XII.14.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2017. (I.19.) határozatával elfogadott
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát
(továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:
1.1 A szabályzat „A Szabályzat tárgyi hatálya (a közbeszerzés tárgya)” alcím harmadik bekezdése
helyébe a következő szövegrész kerül:
”Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, a Kbt.-ben nevesített
közbeszerzések alóli kivételek kategóriájába tartozó beszerzések lebonyolítására, valamint a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett eljárva
lebonyolított közbeszerzési eljárásokra.
1.2. A szabályzat „Általános rendelkezések” 4.1. Döntéshozó, b.) pontjából a b.c.) alpontja hatályát
veszti.
2. 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. december 29.
Dunaújváros, 2017. december 14.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
Bírálóbizottság elnöke

