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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 58/2018. 
 
Tárgy: Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
 
        jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
 
Előzmények: A Közbeszerzési Szabályzatunk felülvizsgálatára legutóbb a 22/2017.(II. 
23.) határozattal került sor, és a döntéssel átvezetésre kerültek a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 2017. január és február elejétől 
hatályba lépő módosításai.  
 
1. A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó szabályok 2018. április 15-től 
történő változásai következtében szükségessé vált Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Közbeszerzési Szabályzatának 
aktualizálása.  
Az új szabályozási környezet alapjai közül a legfontosabbak: 
 - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,   
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet, 
 - az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet. 
 
A fentiekben felsorolt új szabályozási keretek között az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) által bevezetni kívánt változások a legrelevánsabbak a Közbeszerzési 
Szabályzat módosításával kapcsolatban. 
 A Korm. rendelet által 2018. április 15-től bevezetett Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszer (a továbbiakban: EKR) alapjaiban változtatja meg a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásával kapcsolatban eddig kialakult gyakorlatot. Az EKR bevezetésére 
vonatkozó általános indoklás az, hogy az új uniós közbeszerzési irányelvek kiemelt 
hangsúlyt helyeznek az elektronikus kommunikáció és az elektronikus közbeszerzés 
bevezetésére. Az irányelveknek való megfelelés érdekében Magyarországnak – a 
többi tagállamhoz hasonlóan – biztosítania kell az elektronikus úton történő 
kommunikációt valamennyi magyarországi közbeszerzési eljárásban, amelyet egy 
központi, egységes, állami, elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése útján 
kíván megvalósítani. Az EKR felállításának és alkalmazásának kiemelt célja a 
közbeszerzési eljárások átláthatóságának fokozása, az eljárások gyorsabb 
lefolytatása, az eljárási cselekmények egyszerűbb véghezvitele, az adminisztrációs 
terhek csökkentése, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének támogatása.  
 
2. Az irányelvi rendelkezések alapján kötelező biztosítani: 
 - a hirdetmények elektronikus formában történő feladását,  
- a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre 
bocsátását 
 - az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt. 
 
A Közbeszerzési Szabályzat alábbi témakörei módosulnak az elektronikus 
kommunikációs kötelezettségre figyelemmel: 

- közbeszerzési eljárással kapcsolatos kommunikáció a Közbeszerzési Hatóság 
és az Ajánlattevők felé az EKR rendszeren, 
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- kötelező önkormányzati-közbeszerzési dokumentumok (pl.: közbeszerzési terv, 
éves statisztikai összegzés) közzététele a KBA felület helyett az EKR 
rendszerben,  

- a bontási eljárás során a közbeszerzési ajánlatok bontása a z EKR rendszerben 
az ajánlatkérői elektronikus hozzáférés biztosításával történik. 
 

Az előterjesztés mellékletét képezi az új törvényi előírásoknak megfelelő, átdolgozott 
Közbeszerzési Szabályzat, melyben a módosítások félkövér dőlt jelöléssel 
szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a korábbi Közbeszerzési Szabályzat – a gyakorlati 
tapasztalatokból kiindulva – megfelelően betöltötte a szerepét, illetve az új törvényi 
szabályozás jól beilleszthető a szabályzat szövegébe, ezért annak felépítését, 
struktúráját nem javaslom megváltoztatni.  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a fentiek alapján fogadja el.  

 

Nagykovácsi, 2018. április 18. 

 
         Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Tárgy: Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a 
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert 
a szükséges intézkedés megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
 


