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ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, 
2019. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
megérkezett a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkár ellenőrzési jelentése, 
mely II. 3) 1) pontjában az államtitkár a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok átdolgozását kérte figyelemmel a 
közelmúltban módosult jogszabályi előírásra. Tekintettel arra, hogy az összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozat mintáját a Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzata 4. számú melléklete tartalmazza, azt módosítani szükséges. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2018. (XI. 28.) sz. 
határozatával elfogadott Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát (a 
továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja azzal, hogy a módosítás 2019. 
március 27. napján lép hatályba. 
 
A Szabályzat 5. pont (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„ Amennyiben a közbeszerzési eljárás az uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló hatályos Korm. rendelet hatálya alá esik azzal, hogy a 
közbeszerzési dokumentumok előzetes (ex-ante) ellenőrzése szükséges, akkor a 
polgármester az előzetes ellenőrzés esetén jogosult a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokat az ellenőrző szervezet javaslata alapján az érdemben befolyásoló elemek 
tekintetében is módosítani, amelyről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.” 
 
A Szabályzat 9. pont (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„Az éves közbeszerzési tervben (5. sz. melléklet) fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát és 
besorolását (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és 
szolgáltatási koncesszió), a közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó 
eljárási rendet, a tervezett eljárás fajtáját, az eljárás megindításának tervezett időpontját és 
a szerződés teljesítésének várható időpontját.” 
 
A Szabályzat 4. számú melléklete helyébe az előterjesztés 1. számú melléklete lép. 
 
A Szabályzat 5. számú melléklete helyébe az előterjesztés 2. számú melléklete lép. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2019. március 21.  

 
  Solymosi Sándor  

  polgármester 


