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Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
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A Képviselő-testület 

 

 a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján az 

Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lefolytatásáról az alábbi Közbeszerzési 

Szabályzat módosításait elfogadja 

 
3.     Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek, szervezetek feladat                           

        és hatásköre 

A közbeszerzési szabályzat 3.1 pontja helyébe a következő 3.1 pont lép: 

3.1.   A közbeszerzési tevékenység irányítása a polgármester feladat és hatáskörébe tarozik 

         mellyel összefüggésben: 

- Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért 
- A Képviselő-testület elé terjeszti az éves közbeszerzési tervet és módosításait (évente április 

15-ig) 
- Javaslatot tesz a Bíráló Bizottság számára az egyes közbeszerzési eljárások megindítására, a 

meghívandó ajánlattevők körére. 
- Javaslatot tesz az ajánlattételi felhívás tartalmára, a határidők módosítására, az ajánlattételi 

felhívás visszavonására. 
- Felkéri a szakértőt, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadót.  
- Felkéri a Bírálóbizottság tagjait, összehívja üléseit. 
- A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye alapján a Képviselő-testület elé terjeszti a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntést 
- Aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződést, annak módosításait. 
- Jóváhagyja az éves statisztikai összegzést (évente május 31-ig) 
 

A közbeszerzési szabályzat 3.3 pontja helyébe a következő 3.3 pont lép: 

3.3. A Képviselő-testület feladat és hatásköre: 
- Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet és annak módosításait 
- Dönt az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról,  
- Meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye 

figyelembe vételével. 
- Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés és 

annak módosításainak aláírására. 
 

A közbeszerzési szabályzat  4.1.3 pontja helyébe a következő  4.1.3 pont lép: 

4.1.3.  A Bírálóbizottság feladata: 



- Véleményezi az ajánlattételi/ajánlati dokumentációt, különös tekintettel az ajánlatkérőre 
vonatkozó szakmai szempontokra, bírálati szempontokra, valamint az alkalmassági 
követelményekre. 

- Dönt a  meghívandó ajánlattevők köréről. 
- Jóváhagyja az ajánlattételi felhívás tartalmát, dönt a határidők módosításáról, az ajánlattételi  

felhívás visszavonásáról 
- Engedélyezi a közbeszerzési eljárás külső szervezettel történő lefolytatását 
- Javaslatot tesz a döntéshozónak az érvénytelenségre, alkalmatlanságra (kizárás), 

eredménytelenségre, valamint a nyertes ajánlattevők személyére és azok sorrendjére. 
- Dönt tárgyalásos eljárásban a tárgyalás lefolytatásának módjáról. 
- Tárgyalásos eljárás esetén lefolytatja a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel. 
- Javaslatot dolgoz ki a békéltetési eljárásban való részvételre. 
- Javaslatot dolgoz ki a békéltetési eljárásban meghozandó döntésekre 

 

A közbeszerzési szabályzat  szerződés időszaka helyébe a következő szerződés időszaka lép: 

 

A szerződés időszaka 

 

 A gazdasági vezető felügyeli a szerződésszerű teljesítést, előkészíti az esetleges módosítást.  
 A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a szerződés teljesítése vagy módosítása esetén a 

jogszabály által megkívánt adminisztrációs feladatot ellátja, jogvitában az Önkormányzat 
érdekeit képviseli. 

 A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a szerződésmódosítást – a gazdasági vezető bevonásával 
– előkészíti, a Polgármester jóváhagyja. 

 
Záró rendelkezések 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervre, 

valamint a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményekre. 

A szabályzat rendelkezéseit 2011.06.01-től kell alkalmazni. 

Bocskaikert, …………………. 

Szaniszló Tamás       Szőllős Sándor 
      jegyző         polgármester 

 

Bocskaikert, 2011. május 31. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


