
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának
hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására

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 2018.05.15.
Pénzügyi bizottság 2018.05.15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata beszerzési szabályzatának
hatályon kívül helyezése, és új szabályzat elfogadása. 
 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 9797/2018.

Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-345
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita
Rontó Mónika

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: Kovács Éva
Leadás dátuma: 2018.______ Ellenőrzés dátuma: 2018._____
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 Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának hatályon kívül

helyezésére és új szabályzat elfogadására
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 kerül
sor.

A  korábbi  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló
szabályzatát (továbbiakban: beszerzési szabályzat)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
859/2016.  (XII.15.)  határozatával  elfogadta,  melyet  a  beszerzési  eljárás  teljes  folyamatának
ügyviteli feladatait érintő, valamint a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek változásai miatti
változás miatt a 20/2017. (I.19.), a 312/2017. (V.9.) valamint a 619/2017. (IX.21.) határozatával
módosított. 

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 szabályzat jelenlegi szerkezete nem felel meg a jogalkotásról szóló törvény előírásainak, így az
abban módosítandó szövegrészek a szabályzat jelentős részét érintik, így annak hatályon kívül
helyezése és új beszerzési szabályzat elfogadása szükséges.    

A  javaslatot  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság  valamint  az
Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  bizottság 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

…./2018. (V.17) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának hatályon kívül

helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról
szóló  szabályzatát  (továbbiakban:  beszerzési  szabályzat)  2018.  május  18-i  hatállyal  e
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros Megyei
Jogú Város  Közgyűlésének  20/2017.  (I.19.),  valamint  az  azt  módosító  312/2017.  (V.9.)
619/2017. (IX. 21.) határozatait.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban elfogadott beszerzési szabályzatot aláírja.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért
     a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
     a városüzemeltetési és beruházási osztály közbeszerzési ügyintézői

Határidő: 2018. május 30.

Dunaújváros, 2018. május 17.

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


