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Tisztelt Képviselő testület! 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 14-i ülésén tárgyalta a Polgár Város 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést, melyet a 36/2012.(III.14.) 

sz. határozatával elfogadott. 
 

2015. november 1-jei hatállyal életbe lépett az új közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény, a 

továbbiakban: Törvény). Az új Törvény alapvetően reformálta meg a közbeszerzéseket, részben az új európai 

uniós irányelvi követelményekre, részben a hazai jogalkalmazási tapasztalatokra, célkitűzésekre tekintettel. 
 

A Törvény 27. § (1) bekezdése alapján: 

„az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének fellelőségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint 

szervezetek felelőségi körét és a közbeszerzési eljárási dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős 

személyt, személyeket, vagy testületeket.” 
 

A közbeszerzési törvény és a Polgármesteri Hivatal strukturális változása miatt is szükségessé vált a Polgár 

Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata. 
 

A szabályzatban módosításra kerültek az új törvényi hivatkozások, valamint a Polgármesteri Hivatal 

szerkezeti átalakítás miatti változások. 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak mellékletét tartalmazó Közbeszerzési 

Szabályzatot megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2016. január 12. 
 

      Tisztelettel: 

         Tóth József 

         Polgármester 
 

Határozati javaslat 

…. / 2016. (….) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Polgár Város Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szabályzat 7. pontja szerinti megismerési záradékban 

foglaltakról gondoskodjon. 
 

Határidő: 2016. január 31. 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 


