2. számú melléklet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (……) rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról az
alábbiakat rendeli el:
1. §
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet (a továbbiakban a
Rendelet) 47.§-a egy új (4) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint, ezáltal a régi (4), (5) és
(6) bekezdés sorszáma (5) (6) és (7) sorszámra módosul.
„(4) A polgármester közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai:
a) jóváhagyja és aláírja az Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosításait a
Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett
b) jóváhagyja és aláírja az éves statisztikai összegezést,
c) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról,
d) létrehozza a Bírálóbizottságot és dönt annak összetételéről,
e) dönt az eljárást megindító felhívás módosításáról vagy visszavonásáról
f) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,
g) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá
vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
h) dönt a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné,
valamint a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényessé nyilvánításáról,
i) a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről,
j) dönt az írásbeli összegzés tartalmának a döntést érintő esetleges és szükséges
módosításáról,
k) dönt a közbeszerzési eljárásban a határidők módosításáról,
l) dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről,
m) dönt a szerződés módosításáról.

2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2018. december

dr. Bácskai János

dr. Dombóvári Csaba

polgármester

jegyző

a …./2018. számú előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
szervezeti és működési rendjét. A javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011.
(X.11.) sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására irányul.
Részletes indokolás
1-2. §
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott ajánlatkérői
hatáskörök rögzítésére kerül sor jelen módosítás keretében.
2. §
Jelen rendelet hatályba lépésének napjáról rendelkezik.

a …./2018. számú előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításához
1. Társadalmi hatások
A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti hatások
A rendelet végrehajtásának környezeti hatása nincs.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

a …./2018. számú előterjesztés 4. számú melléklete
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
28/2011. (X.11.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(hatályos)

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
28/2011. (X.11.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(módosítás)
„(4) A polgármester közbeszerzésekkel
kapcsolatos feladatai:
a) jóváhagyja
és
aláírja
az
Önkormányzat éves közbeszerzési
tervének módosításait a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett
b) jóváhagyja és aláírja az éves
statisztikai összegezést,
c) dönt
a
közbeszerzési
eljárás
megindításáról,
d) létrehozza a Bírálóbizottságot és dönt
annak összetételéről,
e) dönt az eljárást megindító felhívás
módosításáról vagy visszavonásáról
f) dönt a részvételre jelentkező vagy az
ajánlattevő kizárásáról,
g) dönt a részvételre jelentkező vagy az
ajánlattevő szerződés teljesítésére
alkalmassá
vagy
alkalmatlanná
nyilvánításáról,
h) dönt a részvételi jelentkezés vagy az
ajánlat
egyéb
okból
történő
érvénytelenné, valamint a részvételi
jelentkezés
vagy
az
ajánlat
érvényessé nyilvánításáról,
i) a
közbeszerzési
eljárás
eredményességéről
vagy
eredménytelenségéről,
j) dönt az írásbeli összegzés tartalmának
a döntést érintő esetleges és
szükséges módosításáról,
k) dönt a közbeszerzési eljárásban a
határidők módosításáról,
l) dönt
a
közbeszerzési
eljárás

eredményéről,
m) dönt a szerződés módosításáról.
n)
(4) A polgármestert a törvényekben, illetve a
törvényi felhatalmazás alapján meghozott
kormányrendeletekben meghatározott saját
feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a
Képviselő-testület nem utasíthatja és
döntéseit nem bírálhatja felül.

(5) A polgármestert a törvényekben, illetve a
törvényi felhatalmazás alapján meghozott
kormányrendeletekben meghatározott saját
feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a
Képviselő-testület nem utasíthatja és
döntéseit nem bírálhatja felül.

(5) A Képviselő-testület egyes hatásköreit
rendeletében vagy határozatában a
polgármesterre ruházhatja. A polgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzékét a 8. számú
melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület egyes hatásköreit
rendeletében vagy határozatában a
polgármesterre ruházhatja. A polgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzékét a 8. számú
melléklet tartalmazza.

(6) A polgármester önkormányzati és
államigazgatási feladatait a Polgármesteri
Hivatal közreműködésével látja el, e körben
a Képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörben irányítja a Polgármesteri
Hivatalt, oly módon, hogy a jegyző javaslatai
alapján határozza meg, hogy a Polgármesteri
Hivatal milyen módon vesz részt az
önkormányzat munkájának a szervezésében,
a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.

(7) A polgármester önkormányzati és
államigazgatási feladatait a Polgármesteri
Hivatal közreműködésével látja el, e körben
a Képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörben irányítja a Polgármesteri
Hivatalt, oly módon, hogy a jegyző javaslatai
alapján határozza meg, hogy a Polgármesteri
Hivatal milyen módon vesz részt az
önkormányzat munkájának a szervezésében,
a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.

