
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. számú módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
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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: 2019._____ Ellenőrzés dátuma: 2019._____
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 értékhatárt el nem érő

beszerzések lebonyolításáról szóló 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.”

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  szabályzat egyes rendelkezéseinek gyakorlathoz való igazítása indokolja annak módosítását,
mely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.  

Főbb változások:
- Dunaújváros  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának

módosításával  a  közbeszerzési  ügyintézők  elnevezése  és  szervezeti  elhelyezkedése,
továbbá  a  Hivatal  szervezeti  egységei  által  használt  fejlécek  változtak  melyet  a
közbeszerzés  értékhatárt  el  nem érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzatban
módosítani szükséges.

- A szabályzat több pontját pontosítani szükséges, a gyakorlati alkalmazáshoz igazítva. 

 A javaslatot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2019.03.19-i rendkívüli ülésén tárgyalja, a
bizottság véleményét a bizottsági elnök a Közgyűlésen szóban ismerteti. 

Fentiekre tekintettel az alábbi Határozati Javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (III.21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el nem érő

beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zata - 324/2018. (V. 17.) határozatával jóváhagyott 2018. május 18-tól hatályos –  közbe-
szerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatát (további-
akban: szabályzat) 2019. április 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:

1.1. A szabályzat II. fejezete az alábbi új 2.1. alponttal egészül ki:
„2.1. A becsült érték megállapításánál figyelembe kell venni a Közbeszerzési Ható-
ság által kiadott - a becsült érték számításának, valamint a részekre bontás tilalmi
szabályainak gyakorlati alkalmazását segítő - útmutatókban, tájékoztatókban, vala-
mint példatárakban foglaltakat”

1.2. A szabályzat II. fejezet 4. pontjában, III. fejezet 1.7. alpontjában, és a IV. fejezet 3.
alpontjában szereplő „közbeszerzési ügyintéző” elnevezés helyébe „közbeszerzési
referens” szövegrész kerül.

1.3. A szabályzat III. fejezete 1.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„1.2. A beszerzési eljárás ügyviteli feladatait, jelen szabályzat hatálya alá tartozó va-
lamennyi beszerzés esetében az ajánlatkérés megküldésétől, a szerződés megköté-
séig, ideértve a tárgyalások lefolytatását is a Polgármesteri Hivatal előkészítő szer-
vezeti egysége látja el.”

1.4. A szabályzat III. fejezete 1.7 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„1.7.  A közbeszerzési  referens(ek)  feladata a beszerzési  folyamatok figyelemmel
kísérése a közbeszerzési törvényben foglaltak maradéktalan betartása végett. Ezen
belül különösen:

a) nyilvántartás  vezetése  a  beszerzésekről,  melynek  alapját  az  előkészítő
szervezeti  egység  által  jelen  szabályzat  1.  melléklete  alapján  leadott
beszerzési alapinformációk jelentik, 

b) az összeszámítási szabályok figyelemmel kísérése a beszerzésekben.”

1.5. A szabályzat III. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„5. Összeférhetetlenség
A  beszerzési  eljárásokban  az  összeférhetetlenségi  szabályok  a  közbeszerzési
törvény rendelkezései alapján kerülnek alkalmazásra.„ 

1.6. A szabályzat IV. fejezete 3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„3. …..  A beszerzésekre vonatkozó alapinformációk elkészítése és leadása az adott
beszerzésre  vonatkozó  előterjesztés  elkészítésével  és  szakmai  szempontú
ellenőrzésével egy időben esedékes.”

1.7. A szabályzat IV. fejezete két 4. pontja helyébe az alábbi új 4. pont kerül:
 „4. Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  költségvetéséből  finanszírozott
beszerzések folyamatában kötelező a közbeszerzési szaktanácsadó véleményének
kikérése  és  annak dokumentálása,  azon  beszerzések  esetében,  melyek  a  jelen
szabályzat  1.  mellékleletét  képező  és  leadásra  került  alapinformációk  alapján
összesített értéküket tekintve közelítenek, vagy elérik a közbeszerezési értékhatárt.
Ezen  rendelkezés  a  közbeszerzési  törvényben  megfogalmazott  részekre  bontás
tilalmi szabályainak megtartását igyekszik biztosítani, és valamennyi Európai Uniós,



vagy  Magyarország  központi  költségvetéséből  finanszírozott  beszerzésre
vonatkozóan is fennáll.”

1.8. A szabályzat IV. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„5. Az „in-house” beszerzések:
Az „in-house” beszerzések esetén kötelező  „Nyilatkozat” kitöltése a Kbt. 9. §. (1)
bekezdés h), i) pontjában foglaltak teljesüléséről, melynek mintáját a 2.  melléklet
tartalmazza.
5.1. az „in-house” beszerzésekre pályázatokkal kapcsolatos beszerzés esetén csak
abban  az  esetben  van  lehetőség,  amennyiben  erre  az  adott  pályázati
felhívás/útmutató  lehetőséget  ad.  A  beszerzési  folyamatra  ez  esetben  az  adott
pályázati felhívás/útmutató szabályai az irányadók. 
5.2.  az  „in-house”  beszerzésekre  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott önkormányzati kötelező és önként
vállalt  feladatok ellátásán kívüli  beszerzések esetében a közpénzek hatékony és
felelős  felhasználásának  elvére  tekintettel  további  ajánlatok  bekérése  mellett
kerülhet sor, mely alapján megállapítható az „in-house” beszerzés legalacsonyabb
ár, költség, ár-érték aránya.„

1.9. A szabályzat IV. fejezetének 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„10.  Az  ajánlatevők  körének  kiválasztására  a  III.  fejezet  1.5,  és  1.6.  pontjában
foglaltak az irányadóak.”

1.10. A szabályzat IV. fejezete 19. pontjában szereplő „eseményekre” szövegrész helyé-
be „cselekményekre” szövegrész kerül.

1.11. A szabályzat IV. fejezete 22.2. c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„22.2
c) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően módosítja az ajánlattevő,”

1.12. A szabályzat IV. fejezete 22.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„22.3.  Amennyiben  csak egy ajánlat  érkezik,  vagy egyik  ajánlat  sem mutatkozik
megfelelőnek, a döntéshozó a III. fejezet 1.5. és 1.6. pontjában leírtaknak megfele-
lően dönt az eljárás eredménytelenségéről”

1.13. A szabályzat IV. fejezete 23. e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„23.
e) ha bármely ajánlattevő az eljárás tisztaságát sértő cselekménye miatt, a Megren-
delő az eljárás érvénytelenségéről dönt.”

1.14.  A szabályzat IV. fejezete 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„24.  A Megrendelő köteles az ajánlatokat azonos tartalommal összehasonlítani, a
legalacsonyabb ár, a legalacsonyabb költség, előírt referenciák vagy a legjobb ár-
érték  arányt  megjelenítő  ajánlatot  választani.  Szükség  esetén  a  bírálatba  külső
szakértők is bevonhatók.”

1.15. A szabályzat 3. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül. 

1.16. Hatályát veszti a szabályzat:
a) IV fejezete 16., és 23. c) alpontja
b) V. fejezete 4. pontja



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások szabályzat-
ban való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebo-
nyolításáról szóló 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: 2019. március 31.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


