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Tárgy: Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §-a szerint az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, dokumentálásának 
rendjét, az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét (különös 
tekintettel a döntésekért felelős személyekre, testületekre) Közbeszerzési Szabályzatban 
köteles meghatározni. 
 
417/2010. (X.28.) önko. határozatával a Képviselő-testület, 2010. október 28-i ülésén 
elfogadta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzatát. 
 
A Szabályzat hatálybalépése óta eltelt idő, és a tapasztaltak alapján egyértelművé vált, hogy a 
Szabályzatot a Döntéshozó Testület tekintetében a hatékony, gyors működés biztosítása 
érdekében ki kell egészíteni. Szükségessé válhat (elfoglaltság, akadályoztatás, vagy szakmai 
kompetencia hiánya miatt) adott esetben, a tag bizottsági elnök eseti, vagy állandó 
helyettesítése/felváltása, amire a Szabályzat jelen pillanatban nem ad jogszerű lehetőséget. 
Javaslatunk alapján a helyettesítéshez, felváltáshoz képviselő-testületi jóváhagyás lenne 
szükséges. 
 
Javaslom ezért, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II.8. pontja (Döntés az Eljárásban) 
egészüljön ki az alábbiakkal: 
 
„A Döntéshozó Testület bizottsági elnök tagja jelen Szabályzatból fakadó teljes körű 
feladatait írásban bizottsága önkormányzati képviselő tagjára bízhatja. A megbízás 
lehet eseti (egy adott eljárásra vonatkozó), illetve állandó. A megbízás érvényességéhez, 
hatályosulásához a Képviselő-testület külön jóváhagyása szükséges.” 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának II.8. pontját (Döntés az Eljárásban) 
kiegészíti az alábbiakkal: „A Döntéshozó Testület bizottsági elnök tagja jelen 
Szabályzatból fakadó teljes körű feladatait írásban bizottsága önkormányzati képviselő 
tagjára bízhatja. A megbízás lehet eseti (egy adott eljárásra vonatkozó), illetve állandó. 
A megbízás érvényességéhez, hatályosulásához a Képviselő-testület külön jóváhagyása 
szükséges.” 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
Budapest, 2011. március 28. 
 
         Dr. Molnár Szabolcs sk. 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
 

 
 

 
 
 
 


