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9. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. OKTÓBER 22-I  ÜLÉSÉRE 

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2015. július hónapban módosította közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzéseire vonatkozóan  Beszerzési Szabályzatát.  

 Azóta számos eljárás lefolytatásra került a benne foglaltak alapján. A szabályzat azonban jelenlegi 
formájában nem teszi lehetővé a gyors, bizonyos esetekben lényegesen rövidebb határidővel 
megvalósuló ajánlatkéréseket. Hosszú időtartam telik el az előkészítés, pályáztatás, és 
megvalósulás között. Ezért indokolt egy rövidebb, egyszerübb eljárás lehetővé tétele annak 
érdekében, hogy számos beruházás gyorsabban megvalósulhasson.Javaslom,hogy építési 
beruházások esetén emelje meg a Képviselőtestület a beszerzési szabályzat alkalmazásának 
értékhatárát kettő millió Forintra, mivel ezek a tételek általában a költségesebb, gyors reagálást 
igénylő esetek. 

Így pontosítani szükséges azt,hogy 

- Szabályzat hatálya kiterjed a Önkormányzat mindazon beszerzéseire, amelyek építési beruházás 
esetén a nettó 2.000.000 forint értékhatárt, , árubeszerzés és szolgáltatás esetén a nettó 1.000 000 
Ft. értékhatárt meghaladják. A fenti értékhatárt el nem érő beszerzések esetében amennyiben a 
pályázati előírás vagy a polgármester szükségesnek tartja, a beszerzést a jelen szabályzat 
rendelkezései szerint kell lefolytatni (5.pont) 

- A Szabályzat II.fejezetében foglalt rendelkezéseket a nettó 2.000.000 forint értékhatárt 
meghaladó építési beruházás, nettó 1.000 000 Ft. értékhatárt meghaladó árubeszerzés és 
szolgáltatás során kell alkalmazni, amennyiben a beszerzés értéke a mindenkori közbeszerzési 
értékhatárt nem éri el. (13.pont) 

- A 13.pontban megjelölt értékhatár alatti beszerzési igény esetén egyszerüsített eljárás keretében 
azonos költségvetési tartalmú felhívással (költségvetés, szakmai indok, szerződési feltételek stb.), 
azonos benyújtási határidővel legalább három ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni. A lehetséges 
ajánlattevők körét a polgármester hagyja jóvá. A benyújtott ajánlatok elbírálása a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 

- A Szabályzatban javításra kerül a Pénzügyi,Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
pontos megnevezése . 

A módosított Szabályzat szövege jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Minden egyéb előírás vonatkozásában a Beszerzési Szabályzat változatlan marad.  

Javaslom az előterjesztés fentieknek megfelelő elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és annak módosítását az egységes szerkezetbe foglalt formában 
a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Marcali, 2015. október 21. 

 
Dr. Sütő László s.k. 
     polgármester 

 


