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47 12020.(Y. 1 8.) PoLGÁnnt psrnRl HATÁ R oZ AT

A veszélyl-relyzet kihirdetéséről szóló 4012020.(HI.11.) Korm. rer"rdelet 1, §-a alapjárr a
Kormán1, az élet- és vag1,onbiztorrságot veszéll,eztctő tömeges megbetegedést okozó
lTunránjárrárll,köl,etkeznlérll,eiIlel< elhárítirsa. a lllag\ar irllampolgárok egészségének és
életének nlegór,ása órclckébcrr N4agvarot,szlig cgósz tcrLiictórc ve szélvhely,zctet irircietctt ki, A
katasztrótavédeler-r-rről és a hozzÁ kapcsolódó eg) es törr,érll,ek nróclosításáról szóló 20l 1 . él i
CXXVIll. törr,érry (a tol,ábbialtban: liittasztr,ól'alúciclIlli tijlri,rl1 )-{6, § (-+) bekezclése alap.jiirr
veszélyhell,zetben a települósi örTkorrnárlyzat kópi,,iscló-tcstiiIctónck a f'clac]at- és hatásl<örót a
po l gánnestc,r gyakoro l.i a.

A katasztr(lt'av,ócleln,ri törr,óny -{ó 5s 14) bel<czclósóbcIl Illcghalárclz,ott hatirskcjrörnberl cl.járva -

figi,elenlbe vél,e zt I00-61l2(Dtl. sziittlLl ít,ásos cltltct,ju,sztésbetl fbglaltaltat - az alábbi
haíározatot hozonr:

1. Mélykirt Város Önkolmányzaí Beszeruési Szabályzatát (továbbiakbarr: Beszerzési
S zabály zat) 2020 . nr áj us 20 . napí hatálly a| az alábbiak sze ri nt mó do s íto m :

- a Beszerzési SzabáIyzat I. fejezetének 2. pontjában ..a közbeszerzésekr,ől
szóló 20l1. ér.,i C]VIIl, tör\/én},(tol,ábbiakbarr: I(bt.)'' szövegrész lrelyébe a.,a
közbeszerzésckriil sztilti ]0l_). clr i C'X1-III. tör,r,én1 (tclr,ábbialtban: Kbt.)
szövegrész lép.
- a Beszerzési Szabály,zat I. 1c,iezetének

bekezdéssel egészLiI ki :

(A szabcilyzclt llutcil.j:tt nem terlecl ki:)

2. ptlr-rtja az alábbi 5, tl,atlcia

a Kbt. 9. §-ában meghatároztltt ltivtitelckre: A szerzőc]és rrlegkötése
Ilc,tll igóttr li il be szct,ztlsi cl.ililiis lcbtlrlr tllítlistit. czelr[retr az csetekbett a

sz_crz(jtlós rttcgl,()tr,sór,tll ll ptllr_ll'lI,1llestcl hatitt,tlzitt lilrrilllilrban dönt
í-t gye letlltt-te l a bc l scj szabá l y zirtolibarl 1 tlgl alt e l (j íriistlkra.

2. Felkérem a jegyzőtaBeszerzési Szabályzat egységes szerkezetbe fbglalására.

Felelős: Dr, Vörös-Börcsök Tírrrea .iegyző
Határidő: 2020. május l9. (eg_v-séges szerkezetbe tbglalásra)
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