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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. márciusi ülésére

Tárgy: A közbeszerzési értékhatárokat el nem ér  beszerzési eljárások rendjér l szóló szabályzat

Tisztelt Képvisel -testület!

A  közbeszerzésr l  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény  2008.  április  1-t l  módosításra  kerül.  Megsz nik  a  korábbi
egyszer  közbeszerzési eljárás, a nemzeti értékhatárok szintje viszont a korábbi egyszer  eljárások értékhatárának
szintjére csökken. Ebb l adódóan az egyes értékhatárokhoz kapcsolódó eljárások rendje is változik, ezen
változásokat a helyi közbeszerzési szabályzat módosításával végeztük el.

A hatályos jogszabályi el írásokból ered en azonban szabályozni szükséges a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott közbeszerzési (nemzeti és közösségi szint ) értékhatárokat el nem ér  beszerzésekkel kapcsolatos
eljárás rendet is. (A jelenlegi értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatások esetében 8.000 e Ft-ig, míg építési
beruházások esetében 15.000 e Ft nettó becsült értékig terjednek)
Az elkészült szabályzat a jelzett értékhatárok alatti árú és készletbeszerzések, szolgáltatások, beruházások, felújítások,
rekonstrukciós munkálatok, terv készítések beszerzésére irányuló eljárás rendet rögzíti. Ezzel egyidej leg azonban
részét képezi a folyamatba épített és utólagos vezet i ellen rzés (FEUVE) minél szélesebb kör  érvényesülésének is,
mindemellett összhangban van a helyi pénzkezelési és bels ellen rzési szabályzat alapvet  elveivel is. Az eljárásrend
kialakításával kiemelt szerepet kapott a mindenkori helyi költségvetési rendeletben rögzített kiemelt el irányzat
csoportok keret felhasználási lehet ségeinek folyamatos figyelemmel kísérése és ezen keresztül a költségvetési
egyensúly biztonsága. A közpénzek felhasználásának nyomon követhet sége mellett konkrétan rögzítésre kerültek az
egyes beszerzési kategóriákhoz rendelt intézkedések, hatáskörök, felel sségi rendszerek az el készítési fázistól a
kötelezettségvállalásokon (szerz déskötések) keresztül a pénzügyi teljesítésig.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak alapján a csatolt szabályzat tervezet megtárgyalását és annak változtatás
nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. március 20.
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