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A tárgyalandó témakör tárgya:  
Közbeszerzési szabályzat módosítása 

 

1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

A Képviselő-testület 106/2012. (IV. 23.) számú határozatával elfogadott Őrbottyán Nagyközség 
Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata a jogszabályok és személyi-szervezeti változások miatt 
nem felel meg a követelményeknek, ezért annak módosítása vált szükségessé. A jogszabályi 
környezet változása azonban nem érintette azt az előírást, miszerint továbbra is az ajánlatkérő köteles 
meghatározni a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 
jogszabályokkal. 

2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Önkormányzatunkkal szerződéses kapcsolatban álló Szabó Krisztián hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó véleményezésével, a jogszabályi változások átvezetésével, figyelembe véve a személyi-
szervezeti változásokat is készült el a módosítási javaslat, amely garanciát nyújt arra, hogy az minden 
tekintetben kielégítse az új jogszabályi előírásokat. 

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Közbeszerzési szabályzat módosítását hagyják jóvá. 

A szabályzat az alábbi pontok tekintetében került m ódosításra: 

- Nagyközség javítva Városra: címlap, 2. old. dokumentum cím; I. fejezet (1), (2) 

- II. fejezet (9)- jogtechnikai pontosítás 

-  Közbeszerzési ügyintéző helyet közbeszerzési feladatok ellátásával foglalkozó ügyintéző:  

I. fejezet (4); II. fejezet (2); (10); (11); (12); (14); IV. fejezet (11); (15); (16); V. fejezet (6); (16); (18);  
VI. fejezet (3); (5); (7); (8); (13); (14); (15); (18); (19); (21); (24); (35); (36); (38); (40); (41); 
VII.fejezet(2);(7);(8);(13);(16);(17);(18),(23);(24);(2);(5); VIII. fejezet (7); IX. fejezet (6); XI. fejezet (4); 
XII. fejezet (4); (7); (9); XIII. fejezet (10); (11); (13); 7. számú függelék; 

- Építésügyi irodavezető helyett műszaki irodavezető: VI. fejezet (9); VI. fejezet bontóbizottság 

-  Jogszabályváltozás: V. fejezet (2); VIII. fejezet (9) 

- Tagok megnevezése III. fejezet (2) a;b;c;d,; (3) 

- Átdolgozva: 1. számú függelék, 2. számú függelék.            

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Költségvonzata nincs 
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5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének…… (I. 28.) számú határozata a 
Közbeszerzési szabályzat  módosítása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
Közbeszerzési szabályzatot 2015. március 01-i hatálybalépéssel elfogadja. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

Határid ő: azonnal 

 
 
Őrbottyán, 2015. január 09. 

 
az előterjesztést készítette:   előterjesztő:    

Kiszely Zoltán    Kmetty Károly           
vezető főtanácsos    polgármester     
 
az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam: 
 
Gállné Mezősi Szilvia 
jegyző 
 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2015. (I. 28.) számú határozata a 
közbeszerzési szabályzat módosítása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
közbeszerzési szabályzatot 2015. március 01-jei hatálybalépéssel elfogadja. 

 


