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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén fogadta el 

egységes szerkezetben az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: 

Szabályzat), melyet az eltelt idő alatt egy alkalommal módosított, a Közbeszerzési 

Bírálóbizottság tagjaiban történt változás miatt.  

 

Jelen módosítás érinti a Szabályzat 3. pontjában megfogalmazott akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó bevonása esetére vonatkozó összeghatárt, mely ötszázmillió forintról 

hétszázmillió forintra módosul. 

Módosul továbbá a Szabályzat 3.1. pontja, mely a Műszaki Iroda feladatait tartalmazza. Ez 

alapján a felsorolásból törlésre kerül a harmadik bekezdés, mivel a vonatkozó törvény 

értelmében már nem kell éves statisztikai összegzést készíteni. Kiegészíteni szükséges az utolsó 

bekezdést az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) használatára jogosultakkal. 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság személyi összetételében történt változás miatt szükséges 

módosítani a 3.3. pontot, ez alapján célszerűbb a névszerinti megjelölés helyett, beosztás 

szerinti megjelölést alkalmazni. 

Szintén törvényi változás miatt szükséges a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjére 

vonatkozó 5. pontból  az alábbiak törlése: 

- a 7.8-9. pont, a 13. pont, a 15. pont, a 21. pont, a 23. pont, a 26. pont és a 31. pont.  

   

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Polgár, 2022. február 14.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

  



Határozati javaslat 

…/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 3. pontjában meghatározott 

„ötszázmillió forint” megfogalmazást „hétszázmillió forint” megfogalmazásra 

módosítja. 

  

2.  A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 3.1 pontjából törli  az „elkészíti az 

éves statisztikai összegzést” szövegrészt, valamint az utolsó pontja az alábbiak szerint 

változik:  

„A 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 6. §-a alapján Polgár Város Önkormányzata 

nevében az EKR rendszer használatára Vámosi Tamás vezető-tanácsos jogosult, 

valamint az általa kiosztott szerepkör alapján feljogosított személyek is a kapott 

szerepkörnek és jogosultságnak megfelelően jogosultak.”  

 

3. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 3.3. pontjában a Közbeszerzés 

Bírálóbizottság tagjaira vonatkozó részt az alábbiakra módosítja: 

„A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: 

- a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetője, 

- az önkormányzat megbízott jogi képviselője, egyben közbeszerzési szakértő, 

- a Városgondnokság intézményvezetője 

- a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője 

- a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda munkatársa. 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 

vezetője.” 

 

4. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 5. pontjában foglalt felsorolásból törli 

az alábbi pontokat: 7-8-9, 13, 15, 21, 23, 26, 31. 

 

5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások szabályzatban 

történő átvezetéséről.  

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 


