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Tárgy: Módosító javaslat a  helyben központosított közbeszerzési rendszerről,  valamint a helyi 
központi  beszerző  szervezet  feladat-  és  hatásköréről szóló 
rendelet tervezetéhez

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Szabó József Zoltán (Jogi és Pályázati Iroda)

Előzetesen tárgyalja: PEB, HÜB, GB

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



Tisztelt Képviselőtestület!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete  316/2011. 
(XI.09.)  sz.  határozatával  döntött  arról,  hogy  a  helyben  központosított  közbeszerzési 
rendszerről,  valamint  a  helyi  központi  beszerző  szervezet  feladat-  és  hatásköréről szóló 
rendelet tervezetét elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.

A kifüggesztést  követően a  rendeletet  kötelezően  alkalmazó  intézmények  vezetői  részéről 
több olyan észrevétel érkezett, melyek alapján további egyeztetések kerültek lefolytatásra.

Az egyeztetések eredményei alapján a beszerzési tárgyak tervezethez képest szűkebb körére 
teszek  javaslatot.  A  rendelet  beszerzési  tárgyai  közé  így  csak  az  olyan  folyamatosan 
szükséges árubeszerzések és szolgáltatások kerülnének,  melyek következő évi mennyisége 
minden  intézménynél  egyaránt  objektív  módon,  egyszerűen  és  viszonylag  pontosan  előre 
meghatározható.

A rendelettervezet nem tartalmazta továbbá konkrétan a helyben központosított közbeszerzési 
eljárás  döntéshozójának  személyét,  melyre  szintén  javaslatot  teszek,  valamint  egy 
intézményünk nem, egy intézményünk neve pedig pontatlanul szerepelt az 1. számú melléklet 
felsorolásában.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 
és a rendeletet jelen módosító javaslatokkal együtt fogadja el.

Budapest, 2011. december 01.

                                                                                              dr. Bácskai János s.k.
                                                                                                  polgármester



Módosító javaslatok

1) a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről szóló …../2011. (….. ….) sz. rendeletre vonatkozó a 
234/2011. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 9. §-ának szövege az 
alábbiakra módosul:

„A helyben központosított közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje, döntési 
hatáskörök

9. §

A  helyi  központi  beszerző  szervezet  által  a  helyben  központosított  közbeszerzési 
rendszer  keretén  belül  lefolytatott  közbeszerzési  eljárásokra  a  Ferencvárosi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. A helyben 
központosított  közbeszerzési  rendszer  keretén  belül  lefolytatott  közbeszerzési 
eljáráseredményéről a döntést a polgármester hozza meg.”

2) a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről szóló …../2011. (….. ….) sz. rendeletre vonatkozó a 
234/2011.  sz.  előterjesztés  mellékletét  képező  rendelettervezetet  1.  számú 
mellékletének 7. sora az alábbiakra módosul:

7. Weöres  Sándor  Általános  Iskola  és 
Gimnázium

1098 Budapest, Lobogó u. 1.

3) a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről szóló …../2011. (….. ….) sz. rendeletre vonatkozó a 
234/2011. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 1. számú melléklete 
kiegészül az alábbi 27. sorral:

27. Ferencvárosi  Egyesített  Bölcsődei 
Intézmények

1092 Budapest, Ráday utca 46.

4) a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről szóló …../2011. (….. ….) sz. rendeletre vonatkozó a 
234/2011.  sz.  előterjesztés  mellékletét  képező  rendelettervezetet  2.  számú 
mellékletében a kiemelt beszerzési tárgyak felsorolása az alábbiakra módosul:

„A kiemelt beszerzési tárgyak
1. Élelmezési szolgáltatások

2. Épülettakarítási szolgáltatások

3. Villamos energia

4. Földgáz

5. Gépjármű üzemanyag



6. Telekommunikációs szolgáltatások

7. Biztosítási szolgáltatások

8. Pénzügyi szolgáltatások

9. Irodaszerek és irodatechnikai berendezések”


