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Előterjesztés 
a Képviselő-testület részére 

 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 
 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester  

Előterjesztést készítette: dr. Moldván Tünde 

Előterjesztés egyeztetve: dr. László Viktor felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Testületi ülés időpontja: 2020. január 30. 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) 
bekezdése szerint az Önkormányzat köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabály-
okkal. 

Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért fe-
lelős személyt, személyeket vagy testületeket. A közbeszerzési szabályzatban vagy a 
Kbt. 27. § (2) bekezdés alkalmazása során meg kell határozni az ajánlatkérő nevében 
eljárók körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogo-
sultságok gyakorlásának rendjét. 
 
Az elmúlt időszakban hozott döntésekre figyelemmel Közbeszerzési Szabályzatban 
szükséges átvezetni az Önkormányzat szervezeti egységeinek változását, illetve a hat 
főre bővült Közbeszerzési Döntéshozó Testület határozatképességét három főről négy 
főre kell emelni. 
 
A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, és módosítása a Képviselő-testület hatásköre, 
elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfo-
gadni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. 
(I. 30.) határozata  a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Közbe-
szerzési Szabályzatának módosításáról   
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I. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 
A Közbeszerzési Szabályzat II. 2.3. pont 3. bekezdésének helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 
„Ajánlatkérőnél az EKR-ben „superuser” szerepkörre, egyben ajánlatkérő nevében eljár-
ni a Gazdaságért, Költségvetésért, Városüzemeltetésért és Projektmenedzsmentért fele-
lős alpolgármester és – a megbízási szerződésében foglaltak alapján - az Ajánlatkérő 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója jogosult.” 
 
A Közbeszerzési Szabályzat II. 2.3. pont 9. (utolsó) bekezdésének helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„Az EKR-ben valamely jogosultsággal rendelkező személy, Ajánlatkérőnél fennálló jogvi-
szonya bármely okból történő megszűnését követően haladéktalanul köteles írásban 
kezdeményezni Ajánlatkérő tekintetében az EKR jogosultsága törlését a Gazdaságért, 
Költségvetésért, Városüzemeltetésért és Projektmenedzsmentért felelős alpolgármester-
nél.” 
 
A Közbeszerzési Szabályzat II. 8. pont 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A Közbeszerzési Döntéshozó Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Közbe-
szerzési Döntéshozó Testület összehívására a közbeszerzési eljárás által megkívánt ha-
táridők megfelelő figyelembevételével kell sort keríteni. A Közbeszerzési Döntéshozó Tes-
tület Tagja köteles a Közbeszerzési Döntéshozó Testület valamennyi ülésén részt venni. 
A Közbeszerzési Döntéshozó Testület határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. 
A Közbeszerzési Döntéshozó Testület minden tagjának egy szavazata van, döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel – név szerinti szavazással – hozza meg.” 
 
A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. a) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„Az ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Döntőbi-
zottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem esetén, annak tudomá-
sára jutását követően, a közbeszerzésért felelős személy – távollétében megbízottja – 
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles arról a Polgármestert tájékoz-
tatni. Ez esetben a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy köteles a Jegyzőt 
(vagy a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót) haladéktalanul 
írásban megkeresni, és az eljárás további szakaszába történő bevonás céljából részére 
a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.” 
 
A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. b) pont az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására 
nyitva álló határidőn belül a Jegyző vagy a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó állítja össze, és küldi meg az adott közbeszerzéssel kapcsolatos észrevé-
teleket a Közbeszerzési Döntőbizottság részére. A Jegyző közbeszerzésekkel kapcsola-
tos bármely feladatának végrehajtása érdekében az adott közbeszerzésben közreműkö-
dő bármely személy köteles a Jegyző által kért bármely okiratot, iratot vagy információt 
haladéktalanul megadni.” 
 
A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. c) pont a következőkre változik: 
„A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt az ajánlatkérő képviseletében a Polgármesteri 
Hivatal jogi feladatokat ellátó szervezeti egysége és/vagy az Önkormányzat által meg-
bízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.” 
 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * trippon.norbert@ujpest.hu 

3 

 
A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. d) pont az alábbiak szerint módosul: 
„A Közbeszerzési Döntőbizottság kedvezőtlen döntését követően esetlegesen szükséges 
bírósági eljárásban a Jegyző a döntőbizottsági határozat kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül írásban döntési javaslatot készít és terjeszt a Polgármester elé. A 
bírósági eljárásban a közbeszerzőt a Polgármesteri Hivatal jogi feladatokat ellátó szer-
vezeti egysége képviseli. A jogorvoslati eljárás során a képviselet ellátása érdekében a 
Jegyző javaslatára, a Polgármester jóváhagyása mellett, a Közbeszerző nevében megbí-
zott Ügyvéd is eljárhat.” 
 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedés 
megtételére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2020. január 23. 

 
 
 
                      dr. Trippon Norbert 


