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A  napirendi  pont  rövid  tartalma Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  közbeszerzési
szabályzatának módosítása indokolt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény változása
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Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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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 Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú

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  59/2018.  (I.25.)
határozatával elfogadta. 

A Kbt.  és egyes közbeszerzésekhez kapcsolódó Kormányrendeletek hatályba lépése/változásai
miatt a jelenleg hatályos szabályzat módosítása vált indokolttá. 

Főbb változások:
- Dunaújváros  Polgármesteri  Hivatalának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának

módosításával  a  közbeszerzési  ügyintézők  elnevezése  és  szervezeti  elhelyezkedése
változik, melyet a közbeszerzési szabályzatban módosítani szükséges.

- A 2018. évi LXXXIII. törvénnyel a Kbt. több ponton módosításra kerül, mely változásokat
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  közbeszerzési  szabályzatában  is  módosítani
szükséges.

 A javaslatot az Önkormányzat Bírálóbizottsága valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság
2018.12.11-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

…./2018. (XII.13.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú

módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zata - 59/2018. (I. 25.) határozatával jóváhagyott 2018. január 26-tól hatályos – közbeszer-
zési szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint
módosítja:

1.1. A szabályzat II. fejezet 2.2., 4.2., 4.3., 4.7., III. fejezet 1.5., 2.2., 3.3, 3.7., 4.4., 5.2.,
6.2., 7.2., 7.3., 7.5., 8.1.2., 8.2.2., 8.2.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.5.2., a IV. fejezet 3.4., 4.1.,
6.1.2., 6.2.2., 6.3.2., 6.4.2., 6.5.3., 6.6.2., 7.1.1., 7.2.1., 8.7., 8.8., 8.9., alpontjaiban
szereplő „közbeszerzési ügyintéző” elnevezés helyébe a „közbeszerzési referens”
szövegrész kerül.

1.2. A szabályzat III. fejezete 1.2. alpontjában szereplő mondat az alábbi szövegrésszel
egészül ki:

„1.2.  …, továbbá a közbeszerzési tervet saját honlapján is nyilvánosan elérhetően
közzé kell tennie.”

1.3. A szabályzat III. fejezete 3.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezéssel kerül:

„3.1. Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az
eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig - az EKR-ben elektronikusan köteles
dokumentálni. Az elektronikus dokumentálás alóli kivételeket a Kbt. határozza meg.”

1.4. A szabályzat III. fejezete 3.5. b) alpontjában szereplő rendelkezés helyébe az alábbi
rendelkezés kerül:

„b) az EKR alkalmazásához, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
nyilvános elektronikus szerződéstárhoz kapcsolódó feladatok ellátása.”

1.5. A szabályzat IV. fejezete az alábbi 1.3. alponttal egészül ki, míg az eredeti 1.3. al-
pont számozása 1.4-re változik:

„1.3.  Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás EKR-ben való megindításáért – külön
jogszabályban meghatározott mértékű – igazgatási szolgáltatási díjat fizet. „

1.6. A szabályzat IV. fejezetének új 1.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„1.4. Feladatok, felelősök:”
A  hirdetmény-ellenőrzési,  valamint  az
igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetését
kezdeményezi  a  Közbeszerzési  Hatóság
értesítését követően:

DMJV  Polgármesteri  Hivatalának
jegyzője vagy a közbeszerzési referens

A  hirdetmény-ellenőrzési,  valamint  az
igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetéséről
gondoskodik:

DMJV  Polgármesteri  Hivatalának
költségvetési  és  pénzügyi
osztályvezetője

A  hirdetmény-ellenőrzési,  valamint  az
igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetését

DMJV  Polgármesteri  Hivatalának
költségvetési és pénzügyi osztálya



igazoló bizonylatot kiállítja:
A  hirdetmény-ellenőrzési,  valamint  az
igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetését
igazoló bizonylat kezeléséért felelős:

DMJV  Polgármesteri  Hivatalának
közbeszerzési  referense

1.7. A szabályzat IV. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„5. Az ajánlatok bontásával kapcsolatos feladatokat a Kbt. és egyéb kapcsolódó jog-
szabályokban foglaltak alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
időpontban az EKR végzi el.”

1.8. A szabályzat IV. fejezete 7.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„7.1. Az ajánlatkérő a Kbt., ill. a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfe-
lelően köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt az EKR-en keresztül tájé-
koztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, érvénytelenségről, kizárásról, az erről hozott döntést követő-
en a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Kbt.-ben meghatározott időtartamon be-
lül”

1.9. A szabályzat 3. mellékletének 16. pontjában szereplő „A beszerzés fedezete a fent
megjelölt előirányzat során: rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre” szövegrész a
„közgyűlési döntést követően áll rendelkezésre” szövegrésszel egészül ki. 
 

1.10. A szabályzat 4. mellékletének utolsó oszlopa fejrészében szereplő „(félév)” szöveg-
rész helyébe a „(negyedév)” szövegrész kerül.

1.11. Hatályát veszti a szabályzat:
a) bevezető részéből a „27.§ (1) bekezdésében foglaltak” szövegrész,
b) a II. fejezet 4.4. b) alpontja,
c) a III. fejezet 3.5. h) alpontja, 
d) a III. fejezet 6.1. pontjából a „38. §-a” szövegrész,
e) a VIII. fejezet 4. pontja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások közbeszer-
zési szabályzatban való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert,
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzatot aláírja.

Felelős: - a módosítások átvezetéséért
a jegyző

- az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat aláírásáért
a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a közbeszerzési referensek
a belső kontroll felelős 

Határidő: 2018. december 30.

Dunaújváros, 2018. december 13.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
Bírálóbizottság elnöke










