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Rendelet tükör 

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosítására irányuló előterjesztéshez 

Hatályos rendelet Rendelet a módosítás után 

58. § i) pont 

 

- 

58. § i) pont 

 

i) Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság, tagjainak száma: 6 

60. § (1) bekezdés 

 

A bizottságok elnökeit és 

tagjait a Képviselő-

testület – a frakciók és 

frakciószövetségek 

javaslatait is figyelembe 

véve – választja meg. 

60. § (1) bekezdés 

 

A - Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság kivételével - bizottságok elnökeit és tagjait a Képviselő-testület – 

a frakciók és frakciószövetsége javaslatait is figyelembe véve – választja meg. 

60. § (2) bekezdés 

 

A Bizottságok az általuk 

elfogadott szervezeti és 

működési szabályzatban 

határozzák meg 

működésük rendjét. 

60. § (2) bekezdés 

 

A – Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság kivételével - Bizottságok az általuk elfogadott szervezeti és 

működési szabályzatban határozzák meg működésük rendjét. 

60/A. § 

 

- 

60/A. § 

 

(1) A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke.  

 

(2) A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság tagjai: 

a) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke  

b) Városfejlesztési Tanácsnok 

c) Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

d) Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke 
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e)Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke. 

 

(3) A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság működése rendjét az Önkormányzat mindenkor hatályos 

Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) határozza meg. 

62. § (1) bekezdés 

 

A bizottság ülését a 

bizottság elnöke, 

távollétében alelnöke, 

illetve ez utóbbi 

akadályoztatása esetén 

a bizottság szervezeti és 

működési 

szabályzatában 

meghatározott személy 

hívja össze. 

62. § (1) bekezdés 

 

A – Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság kivételével - bizottság ülését a bizottság elnöke, távollétében 

alelnöke, illetve ez utóbbi akadályoztatása esetén a bizottság szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott személy hívja össze. 

62. § (2) bekezdés 

 

A bizottság ülését össze 

kell hívni, ha azt 

   a)  a képviselő-testület 

elrendeli, 

   b)  a polgármester, az 

alpolgármester, a jegyző 

vagy a bizottsági tagok 

legalább egynegyede - 

a javasolt napirend 

megjelölésével - 

indítványozza. 

 

62. § (2) bekezdés 

 

A – Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság kivételével - bizottság ülését össze kell hívni, ha azt 

   a)  a képviselő-testület elrendeli, 

   b) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző vagy a bizottsági tagok legalább egynegyede - a 

javasolt napirend megjelölésével – indítványozza. 

62/A. § 

 

- 

62/A. § 

 

(1) A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. 
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(2) A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság összehívására a közbeszerzési eljárás által megkívánt határidők 

megfelelő figyelembevételével kell sort keríteni, döntését a Közbeszerzési Szabályzat szerint hozza meg. 

64. § 

 

A bizottság ülésén a nyílt 

szavazás kézfelemeléssel 

történik. 

64. § 

 

A bizottság ülésén – a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság kivételével – a nyílt szavazás kézfelemeléssel 

történik. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság esetében a szavazás a Közbeszerzési Szabályzatban foglalt 

módon történik. 

SZMSZ 1. számú 

melléklete 9. pont 

- 

SZMSZ 1. számú melléklete 9. pont 

Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 

 

9.1. A közbeszerzési eljárást lezáró, a szerződő fél kiválasztását szolgáló döntést – közbeszerzési 

értékhatárra tekintet nélkül – a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság hozza meg. 

 

9.2. A 9.1. pontban említett döntésen kívül: 

a) dönt a megfelelő eljárási forma kiválasztásáról; 

b) a hirdetmények – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban:  Kbt.)  

szabályozott kötelező közzétételi módokon kívüli – más módon történő közzétételéről; 

c) meghatározza az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás elemeit, a dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásának feltételeit. 

 

9.3. Amennyiben a Közbeszerzési Szabályzat másként nem rendelkezik, a Közbeszerzési Döntéshozó 

Bizottság hoz döntést minden olyan egyéb kérdésben, amelyben a Kbt. alapján érdemi döntés 

szükséges. 

 

 

 

 

SZMSZ 4. számú 

melléklete III/A. pont 

 

-  

SZMSZ 4. számú melléklete III/A. pont 

 
Sor-
szám 

Az átruházott 
hatáskör címzettje 

A feladat-és hatáskör 
átruházásáról szóló döntés 

Az átruházott feladat-és hatáskör tartalma 

1.  Közbeszerzési a többször módosított 1. A közbeszerzési eljárást lezáró, a szerződő fél 
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Döntéshozó 
Bizottság 

Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatáról 
szóló 70/2019. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelet 

kiválasztását szolgáló döntést – közbeszerzési értékhatárra 
tekintet nélkül – a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 
hozza meg. 

2.  2. Az előző pontban említett döntésen kívül: 
a) dönt a megfelelő eljárási forma kiválasztásáról; 
b) a hirdetmények – Kbt.-ben szabályozott kötelező 
közzétételi módokon kívüli – más módon történő 
közzétételéről; 
c) meghatározza az ajánlati/ajánlattételi/részvételi 
felhívás elemeit, a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit. 

3.  3. Amennyiben a Közbeszerzési Szabályzat másként nem 
rendelkezik, a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság hoz 
döntést minden olyan egyéb kérdésben, amelyben a Kbt. 
szerint érdemi döntés szükséges. 

 

SZMSZ 4. számú melléklet 

V. pont 19. pont 

 

-  

SZMSZ 4. számú melléklet V. pont 19. pont 

 
Sor-
szám 

Az átruházott 
hatáskör címzettje 

A feladat-és hatáskör 
átruházásáról szóló döntés 

Az átruházott feladat-és hatáskör tartalma 

19. polgármester a többször módosított 
Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatáról 
szóló 70/2019. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelet 

közbeszerzési eljárásokban dönt az ajánlattételi, részvételi 
határidő meghosszabbításáról 

 

 


