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ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS 
A Képviselő-testület 2017. március 29.-i ülésére 

 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek 

részletes szabályairól szóló szabályzat módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzéseinek részletes szabályairól a 243/2013. (IX. 27.) sz. határozattal szabályzatot 
(továbbiakban: Szabályzat) alkotott, amelyet azóta többször módosított. 

A legutóbbi módosítás óta eltelt időszak alatt szerzett tapasztalatok és jogszabályi változások 
szükségessé tették a Szabályzat ismételt pontosítását, mely a március 22.-i Pénzügyi és 
Településfejlesztési bizottsági ülésen napirendi pontként már tárgyalásra került. 

Mivel a 2. pontban tett kiegészítés nem tért ki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény rendelkezéseire, ezért még pontosítani szükséges a szabályzat módosítását azzal, 
hogy figyelembe kell venni, hogy a tárgyéven belül megkötött tárgyi szerződések becsült 
értéke nem érheti el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt.  

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot teszem: 

 

Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a 243/2013. (IX. 27.) sz. 
határozatával elfogadott többször módosított „Kistarcsa Város Önkormányzat 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek részletes szabályairól” szóló szabályzatát 
(továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Szabályzat bevezető szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A szabályzat célja a Kistarcsa Város Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) által lefolytatásra kerülő, de a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott, egyszerű 
közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárát el nem érő, azonban a nettó 
1.000.000,- Ft összeget meghaladó beszerzések rendjének szabályozása, mely az 
Önkormányzat működésével összefüggő árubeszerzésekre, építési beruházásokra 
és szolgáltatásokra vonatkozik.” 
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2. A Szabályzat 4.4. ponttal az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  

„Az ajánlatkér ő nem köteles három ajánlatot bekérni, ha a szerződés tárgya 
olyan e szabályzat hatálya alá tartozó korábbi (tárgyéven belül megkötött) 
szerződéshez kapcsolódó kiegészítő árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy 
építési beruházás, amelynek értéke nem haladja meg az eredeti szerződés 
értékének ötven százalékát, és az alapszerződésben szerződő partnertől történő 
beszerzés szakmai vagy gazdaságossági szempontból indokolta, feltéve, hogy a 
beszerzés teljes becsült értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési 
értékhatárokat.” 
 

3. A Szabályzat II/5. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

� „Amennyiben az ajánlattételre felkérni tervezett cég nem szerepel a 
köztartozásmentes adózók nyilvántartásában, úgy előzetesen elektronikus úton 
nyilatkoztatja a céget a köztartozás mentességéről.” 
 

4. A Szabályzat II/5. pontja az alábbi nyolcadik bekezdéssel egészül ki:  

� „Az ajánlattevőktől bekéri a köztartozás mentességről szóló NAV igazolást.” 
 

5. A Szabályzat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevő társaságokat a Polgármesteri 
Hivatal elektronikus úton értesíti.” 

 
6. A Szabályzat 1. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. sz. melléklete lép.  

7. A Szabályzat 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. sz. melléklete lép. 

 
 
Határid ő: azonnal, alkalmazására: 2017. március 1-re visszamenőleg  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
   

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 27. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 


