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8 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Eseti közbeszerzési szabályzat 

 
 

Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól pályázati támogatást nyert az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére. 
A kialakításra és működtetésre igénybe vehető támogatás együtt 48.026.771 Ft.  
Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására és korszerűsítésre, valamint a beépítésre kerülő 
eszközbeszerzésre – építési beruházás - elszámolható nettó kiadások összege 34.393.038 Ft. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 240.§-a értelmében egyszerű 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ha beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat.1 
 
A Kbt. 6. §-a a következő előírásokat tartalmazza: 

6. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 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. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős 
személyt, személyeket, illetőleg testületeket. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy az eljárást megindító 
hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet 
ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az 
eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 

(3) 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 hivatkozott jogszabályhelyek alapján előkészítettük az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és 
működtetése Tolmács községben” tárgyú közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatát, mely 
tartalmazza a Kbt.-ben előírt tartalmi követelményeket. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javasolt és mellékelt eseti közbeszerzési szabályzatot 
szíveskedjenek megtárgyalni, és a az adott közbeszerzésre vonatkozóan az eseti közbeszerzési szabályzatot 
szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
Tolmács, 2010. június 2. 
 Tisztelettel: 
  
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 

                                                 
1 A Kbt. 244. § (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 87.§ 
(1) bekezdése értelmében a 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig irányadó nemzeti értékhatárok:  

− árubeszerzés esetében: 8 millió Ft; 
− építési beruházás esetében 15 millió Ft. 


