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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

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

Előzetesen tárgyalja: VVKB, 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.



2



Tisztelt Képviselőtestület!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 197/2011. 
(VI.01.) sz.  határozatában döntött  a jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési  Szabályzatának 
elfogadásáról, melynek felülvizsgálata az alábbi okokra tekintettel mindenképpen szükséges:

• A Tisztelt  Képviselőtestület  173/2011. (V.18.) számú határozatával  a Polgármesteri 
Hivatal  Pénzügyi  Iroda Közbeszerzési  Csoportját  2011. május  31-től  megszüntette. 
Jelenleg  az  Önkormányzattal  kötött  megbízási  szerződés  alapján  a  SEM  IX 
Városfejlesztési Zrt. látja el a közbeszerzések lebonyolításának feladatait. Az elmúlt 
több  mint  fél  év  tapasztalatai  alapján  az  egyes  eljárási  folyamatok  újragondolása, 
eddigiektől eltérő szabályozása szükséges.

• Az  Országgyűlés  megalkotta  a  2011.  évi  CVIII.  törvényt  a  közbeszerzésekről, 
melynek  szabályait  a  jelenleg  hatályos  közbeszerzés  törvény  rendelkezései  helyett 
2012-től  alkalmazni  kell.  A  megváltozott  törvényi  szabályozással  a  szabályzatot 
szükséges összhangba hozni.

• A Képviselőtestület 2011. novemberi rendes ülésén döntött a helyben központosított 
közbeszerzési  rendszerről,  valamint  a helyi  központi  beszerző szervezet  feladat-  és 
hatásköréről szóló  rendelet  tervezetének  kifüggesztéséről,  melynek  elfogadásáról 
várhatóan decemberi rendes ülésén dönt. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. december 01.

                                                                                          dr. Bácskai János s.k.
                                                                                               polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy 2012. január 01-ével a 197/2011. (VI.01.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzatát hatályon kívül helyezi és helyette ettől az időponttól az 1. számú mellékletként 
csatolt Közbeszerzési Szabályzatot hagyja jóvá.

Határidő: 2012. január 01. 
Felelős: polgármester
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