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Az előterjesztés rövid tartalma Dunaújváros MJV Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának
módosítása  indokolt  a  TOP  és  Modern  Városok  Program  feladatellátásainak  szabályos
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Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
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Iktatószám: 18238-1/2021.

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-273
Ügyintéző aláírása: Jegyző 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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. __.__. Ellenőrzés dátuma: 2021.__.__.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.__.__. Ellenőrzés dátuma: 2021.__.__.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú

módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

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.  A közbeszerzési  szabályzatban vagy a (2)  bekezdés alkalmazása során meg kell
határozni  az  ajánlatkérő  nevében  eljárók  körét,  valamint  az  ajánlatkérő  nevében  az  EKR
alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.
(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  Önkormányzata  Közgyűlése
145/2020. (III.26.) határozatával elfogadta. 

A  TOP  és  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  fejlesztések  zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében, a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések végrehajtására teljeskörű
feladatellátást  vállalt  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  Tekintettel  arra,  hogy a forrás felhasználás
kedvezményezettje  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata,  így  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.
Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyette jár el a pályázati tevékenység során. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük Polgármester Úr elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (IV.__.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú

módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata - 145/2020. (III.26.) határozatával jóváhagyott 2020. április 1. napjától hatályos –
közbeszerzési szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) 2021. május 1. napjától az alábbiak
szerint módosítja:

1.1. A szabályzat I. fejezet 1.5. alpontjában szereplő mondat az alábbi szövegrésszel
egészül ki:

„1.5. …, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által Dunaújváros MJV Önkormány-
zata nevében és helyett eljárva lebonyolított közbeszerzési eljárásokra.”

1.2. A szabályzat IV. fejezet 8.9. alpontjában szereplő táblázat az alábbiakkal részül ki:

A  szerződés  módosításának  előkészítéséért
felelős:

a közbeszerzési tanácsadó

1.3. A szabályzat 1. mellékletében szereplő Összeférhetetlenségi és Titoktartási nyilat-
kozat első mondata „az eljárás előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe az aján-
latkérő által bevont személy” szövegrésszel egészül ki.

1.4. A szabályzat 4. mellékletében szereplő közbeszerzési terv a „közbeszerzés terve-
zett mennyisége” oszloppal egészül ki.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások köz-
beszerzési szabályzatban való átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen, továbbá kinyilvá-
nítja azon szándékát, 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 referens

Határidő: 2021. április 30.

Dunaújváros, 2021. április __.

Pintér Tamás
polgármester






