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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-ei ülésére

Tárgy: Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
A javaslat tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános
ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Képviselőtársaim!
Ezen minőségemben utoljára találkozom veletek. A pártom lényegében mindent megtagadott, amit a
pártalapítás előkészítésének kezdeti szakasza óta akár itt helyben, akár más szinten tettem a
közügyekért, és ezzel szoros összefüggésben e párt dél-budai szervezete elsöprő többségben döntött
arról, hogy én nem leszek a jelöltjük a választáson. Nem készítettem elő kerülőutakat, az egyenes
úton szerettem volna a következő ciklusban is idekerülni, de ebben csúfos kudarcot vallottam. Emiatt
fogadjátok „politikai végrendeletem” részeként ezt a kezdeményezésemet.
A közügyekhez való fentebb emített hozzájárulásaim egyik legjelentősebbje a Sétáló Budapest
program, aminek önkormányzási fejezetében hangsúlyos elem a közbeszerzési eljárások átláthatóbbá,
hatékonyabbá tétele, valamint az úgynevezett „zöld közbeszerzés” szempontjainak érvényre juttatása.
Ezen célból teszek javaslatot egy új közbeszerzési szabályzat megalkotására.
Ebben az előterjesztésben figyelembe vettem a kerületünkben bizottsági tagként és képviselőként
eltöltött időszak tapasztalatait, valamint a hivatal munkatársainak visszajelzéseit is. Ebből ered
további fejlesztésként a közbeszerzési folyamat menedzsmentjének erősítése, illetve a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek való jobb megfelelés szellemében a
döntéselőkészítés és a döntéshozatal szintjeinek világos szétválasztása, utóbbinak az önkormányzati
döntéshozatal bevett szintjeire való felemelése.
Az előterjesztés készítésekor törekedtünk arra is (azért a többes szám, mert természetesen nem
egyedül írtam az előterjesztést, szakértői segítséget kaptam), hogy a lehető legkevésbé változtassunk
a jelenlegi rendszeren, szokásokon; hiszen a hivatali dolgozók felesleges újításokból eredő felesleges
többletterhelése nem cél.
Az előterjesztés két részre tagolódik:
1. a rendeleti rész az új Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról gondoskodik, ami immár a
Képviselő-testület bizottsága,
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2. a határozati rész maga az új közbeszerzési szabályzat.
Három fő célom van tehát ezzel a javaslattal:
1. a zöld közbeszerzés meghonosítása,
2. a közbeszerzési eljárások hatékonyabbá tétele, hivatalon belüli folyamatmenedzsment,
3. nagyobb átláthatóság, jobb megfelelés a törvényi előírásoknak.
Nagyon köszönöm az előterjesztésem kidolgozásában pro bono részt vevő közbeszerzési szakértő,
valamint az előkészítésben hivatalból részt vevők, továbbá az esetleges konstruktív módosítások
készítőinek munkáját.
Előterjesztésemhez kérem megtisztelő támogatásotokat!
Mellékletek:
1. A rendelet szövege (indokolással)
2. A határozat szövege
3. A határozat indokolása

Rendeletalkotási javaslat
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet
alkossa meg.
A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik

Határozati javaslat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.
Határidő:

A következő képviselő-testület felállítása és
megválasztása után az új rendszer már működjék
Felelős:
polgármester
A végrehajtást intézi: Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet

az

új

bizottságok

A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik
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Kelt: Budapest XXII., 2019. augusztus 30.
………………….
Bodrog Zoltán
képviselő
Látta:
Polgármesteri Kabinet
Jegyzői Kabinet
Felelős akkreditált
közbeszerzési szakértő
Törvényességi felügyelet:
Dr. Szántó János jegyző
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