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ELÓTERJESZTES

nrBryrÚT VÁROS POLGÁRMESTERE
részére

Mélykút Város Önkormányzat Beszerzési Szabáll,zittzinak móclosítása tárgyában.

Tisztelt Polgárn-rester Ú r !

A veszélyhelyzet kihirdetésóró1 szóló 40/2020.(tl1,11.) I(orrrr. rcrrdelet 1. §-a alapján a

Kornrány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének nregóvása érdekéberr Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A

katasztróf'ar,édelenrről és ahclz,zá kapcsolócló eg},es törltlnvek módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIlI. törvér-ry .16. § (,+) bekezcie{se alapján rcszcllrhclrzetbetl ir telcptilési önkorrrrány,zat

képviselő-testiiletérrek a f'elacjat- és hatirskör,ét a polglirmester gval<cirolja.

lrcntickre tckintcttcl az alirbbiaklrt tcricsztjiili a l'. l)tllí].iirItlcslcr [_ r cl,-t:

Métykirt Város Önkorrrrány,zat Képviselő-testtilete 45120l5. (lII.3l.)Kt. szárnir lratározatával

elfogadta, majd 69l2018.(V.29.)Kt. számú haíározaíával módosította Mélykírt Város

Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát (továbbiakban: Beszerzési Szabályzaí). A Beszerzési

Szabályzat célja, hogy rögzítse az Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései

előkészítésének. leíolvtatásának. belső ellenőrzéséne,l< l'elelősségi rend.jét. a nevében eljáró,

illetőleg az el.járásba bevont szerlrélvek. valanlittt szervez.etek í'elelősségi körét és a beszerzési

eljárás r-ryilvántartási és dokr,rtnetltálási rencl.iét. összliarlgban a voriatkozil .|ogszabályokkal.

Ennek keretében az.a,iáriattevők szárrrár,a azonos és egvc-ltIó 1tltételek biztosításával garantál.ia

a \ierscny nl,ilvárrosságát. és itz ir.iitrllattcl,óli csólr cgl cIrl(isógót. ('él.ja ttlvtibbá a beszerzc(sekhez
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kapcsolódóan a tervszerű és költségtakarókos gaz.'clálkoclás fcltóteleinck, a közpénzck hatékony,

ésszerű lL:lIlaszniilástlal,. atrtlltk átllithattisii,lliIlalt c: tlr i]t.itttls cllc,rliilizhetösclgétlel, biztosítása.

A Beszerzési Szabályzat ll, íeiezetének 2. pontja rerldelltezik a Beszerzési Sz,abáIyzat

hatályáról. valamint azokról a kivéteii körökról. arnelyekre rrem teried ki annak hatálya. Az

elrnúlt időszakban rnegvalósított beszerzések gyakorlati tapasztalatai azt mutatiák. lrogy a

beszerzés tárgyának egyedi és sa.játos jellegére tekintettel inclokolt a kivételi körök ből,ítése a

beszerzési eljárások gyorsítása és egyszerúisítése. r,alamint a társadalmilag és gazdaságilag

legmegíblelőbb beszerzési erecln-iórry elérése érclekében, Minderre tekintettel .iavasoljLrk a

Beszerzési Szabályzal hatálya alól kivenrri a közbeszerze<sekről szóló 2015, évi CLXIII. törr,,én1,,

(továbbiakban: I(bt.) 9. c\-ábarl trlcghlttározott ki\ óte li ktjrt is. [:zckbell az csctekbeIr a szerződés

nenr igérry,elné a beszcrzési cl.jár,ás lcbtltlttllítirslit" it szerz-tlilús lllcgIiiitésóról a pcllgár,nlester

lratározat fbrrrlá.jában clijrltctlc tigl,clcrltrltcl tcrtlrclszctcscll tl bcls(i szabiilt,zatol,ball íiiglalt

eiőírásoltra.

A Beszerzési Szabáll,zat áttekintése során rrregállapítclttuk azt is. hogy abban rrrég a régi

közbeszerzési jogszabályra törtérrik lrivatkozás. ezérl indokolt és sziikségszerű a hatályos

jogszabályi körrryezet lelttintetése is a szabály zatban.

Fer-rtiekre tekintetlel.javasoljtrk az a|ábbi lTatározat n-reglrozatalát:

. .. 12020.(.. ...) |,oLG Ánv IiST, l] lt I I l Al,Á ROZA,I

A veszélyhel,v-zet kihirdetéséről szóló 40i202().(lII.1 ].) Korrrl. rendelet l, §-a alap.|árr a

kornrátl1, az élet- ós t,ag1 onbiztorlságot l,cszcrlr cztctő tcitrregcs rlegbetegedést okozó

hunrárrjárvárry következmérrl einel., ellráritása. a nlrlg),al állarrlpolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében Magyarolszág egész terliletére veszélylrelyzetet lrirdetett ki. A

katasztróí'avédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l1. évi

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvérry) 46. § (4) bekezdése alap.ián

veszély,hell,zetben a teleptilési örrkorrrráni,zat képviselő-testiiletének a feladat- és hatáskörét a

pol gárnlcster gy akorol.j a.



A katasztrót'avédelrrri törrlény 46. 5S (4) bekezdósébetr rr-iegliatározotl hatáskörörnbcrr eljirrva -

figyelembe véve a 100-6712020. számil írásos előtel,]esztésberr foglaltakat - az alábbi

határozatot hozom:

1. Mélykút Város Önkorr'Tárryzat Beszerzési Szabályzatát (továbbiakban: Beszerzési

Szabá|yzat)2020. n-rá.ir,rs 20. rlapi hatálly,al az aláblriak szeritrt tnódosítonr:

- aBeszerzési Szabályz,atI. fe.iezetérrek 2. pontjában ..a közbeszerzésekről szóló

20ll, évi CVIIL törl,én1,, (tovtibbiakbirll: l([rt.)" ször,egrész helvébe a ..a

közbcszcrzósclir(jl sztiltj 2()l"§. óri ('X1.IlI. t()rlű,Il1,(tor,ábbiakban: Kbt.1

szövegrész lép.

- aBeszerzési SzabályzatI.fejezetének 2. pontia azalábbi 5. francia bekezdéssel

egészül ki:

(A szabályzal haíálya nem terled ki:)

- a Kbt. 9. §-ában meghatározott kir,ótelekre: A sz-erződés megkötése nenl

igényli a beszerzési eljárás leborr_v-olításitt" ezekben az esetekben a szerződés

nregkötéséről a polgármester htrtározat 1brnrájában dönt íigyelenrt-nel a belső

szabály zatokbarr fb g l al t e lő íráso kra.

2. ti'clkórcr-rr a.icgl ztit ii i]cs;le t,z,e si Szir|láir /,ilt c!l\ sL,9e 5 slcfkczctbc 1ilglalására.

Felelős: Dr, Vörös-Börcsök'fínea jegyző

Határidő: 2020. május l9. (egységes szerkezetbe foglalásra)

Mélykút. 2020, mlr.jrrs ./i

Előterjesztő: Dr. Vörös-Börcsök TínTea.iegvző 9-. u;nj^-.bá^-lol__,,Éna

Az előterjesztést készítette: Dr. Vörös-Börcsök Títlte a.iegl ző -o*. uóó--- ,Y,l*4)J ,1Á,v^e.>__
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