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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2010. január 1. napjától hatályos Közbeszerzési 
Szabályzatát a Képviselı-testület 499/2009. (XII.15.) KKÖT határozatával fogadta el. 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Belsı Ellenırzési Társulása éves ellenırzési terve 
alapján a „Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek megteremtése a Dózsa 
György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésé”-vel összefüggı pályázattal megvalósuló 
beruházás tárgyában vizsgálatot folytatott le. 
 
1/541-4/2011/I iktatószámú ellenırzési jelentésükben javaslatokat fogalmaztak meg, 
melyekkel kapcsolatban intézkedési terv készült, a szükséges intézkedéseket 2011. december 
30-ai határnappal megtettük. 
 
A belsı ellenırök javaslatokat fogalmaztak meg a Közbeszerzési Szabályzattal kapcsolatban 
is, az alábbiak szerint: 
- át kell vezetni az érvényben lévı jogszabályi változásokat a közbeszerzésekrıl szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 251. §-a alapján, 
- rendezni kell a közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzésekre vonatkozó eljárási 
szabályokat. 
 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: új 
Kbt.) érdemi szabályozást tartalmazó rendelkezései 2012. január 1-jén léptek hatályba, és 
ezzel egyidejőleg hatályát veszti a témát szabályozó 2003. évi CXXIX. törvény, a 
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát 2012. március 31. napjával vállaltuk a belsı 
ellenırzés felé, figyelembe véve azt a tényt is, hogy ez év elsı negyedévében nem tervezte az 
Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 
A 2010. január 1-tıl hatályos Közbeszerzési Szabályzatot a már hatályon kívül helyezett Kbt. 
rendelkezésit figyelembe véve alkotta meg a T. Képviselı-testület a beszerzések 
elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok és felelısségi rend leszabályozására. 
 
Az új Kbt. (22. § (1) bekezdés) szintén megkívánja az ajánlatkérıtıl, hogy a hatálya alá 
tartozó beszerzéseinek lefolytatásával kapcsolatos feladat- és felelısségi rendrıl szabályzatot 
alkosson, ugyanakkor a jogalkotó a közbeszerzések újraszabályozásával az eljárási rend 
egyszerősítését tőzte ki céljául. 



 
Fentiekre tekintettel indokolt a Közbeszerzési Szabályzat átfogó felülvizsgálata, és egy új, az 
új Kbt. rendelkezéseinek megfelelı Szabályzat megalkotása és elfogadása, a jelenlegi 
Szabályzat hatályon kívül helyezése mellett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és az új 
Közbeszerzési Szabályzatot - a tervezetnek megfelelı tartalommal – elfogadni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. március 20. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
        Szegvári Ernıné 
           polgármester 
 
 
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat 
 
_____/2012.(III.27.) KNÖT. h 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Szabályzat tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert 
annak aláírására. 
 
A Közbeszerzési Szabályzat 2012. április 1. napján lép hatályba, elıírásait a hatálybalépést 
követıen induló közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban 
meghatározott Közbeszerzési Szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg Kiszombor Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 499/2009.(XII. 15.) KKÖT határozatával jóváhagyott 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” hatályon kívül 
helyezi azzal, hogy annak rendelkezéseit a még folyamatban lévı közbeszerzési eljárásokban 
alkalmazni kell. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


