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BELS  ELLEN RZÉSI  J E L E N T É S

CSANYTELEK KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSÉNEK

ELLEN RZÉSÉR L

Ellen rzött szerv : Csanytelek Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Ellen rzést végzi : Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor

Ellen rzött id szak : 2009- 2010. év

Ellen rzés típusa                  : szabályszer ségi ellen rzés

Ellen rzés id pontja : 2010. november hó

Ellen rzés célja:  annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása során betartotta a jogszabályban, valamint a helyi szabályzatban foglaltakat.
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A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató
tevékenységükkel közvetlenül összefügg  árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és
szolgáltatási megrendeléseinek külön törvényben meghatározott köre. A közbeszerzés célja az
államháztartás kiadásainak ésszer sítése, a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, széles
kör  nyilvános ellen rizhet sége, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának
biztosítása.

A közpénzek ésszer  felhasználása átláthatóságának és széles kör  nyilvános ellen rizhet ség-
ének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása
érdekében Csanytelek Község Önkormányzat  Képvisel -testülete, a Közbeszerzésr l szóló 2003.
évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
megalkotta Közbeszerzési Szabályzatát.

A szabályzat tartalmazza :

I. Általános  rendelkezések
II. Értelmez  rendelkezések

III. A közbeszerzési eljárás általános szabályai
- a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárás tervezése, összeférhetetlenség és szakmai

munkavégzés szabályai,
- feladat- és hatáskörök megoszlása a közbeszerzési eljárás során.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2003. évi CXXIX törvény 22.§ (1) bek.
d) pontja szerint a Kbt. 5.§ (1) bekezdése értelmében, a Pénzügyi Ellen rz  és Foglalkoztatás-
politikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, valamint a hatályos rövid, közép, és hosszú-
távú gazdasági programot is figyelembe véve 2010. évre megalkotta Közbeszerzési Tervét,
melyet a képvisel -testület 18/2010. (IV.09.) Ökt. határozatával elfogadott.

A Közbeszerzési terv tartalmazza:
I. A tárgyévre tervezett közbeszerzések beszerzési tárgy fajtánként.

II. A tervezett beszerzések sorrendje.
III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése.
IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése.
V. A beszerzés tárgyáért fizetend  ellenszolgáltatás ütemezése.

2010. évre az alábbi közbeszerzéseket tervezték:
1. József Attila út, Határ út, Nefelejcs út szilárd burkolatú kiépítése,
2. Polgármesteri Hivatal küls  felújítása
3. Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése.

A közbeszerzési tervben megjegyzésként szerepelt, hogy az eljárások lefolytatása csak
eredményes pályázati támogatások esetén történik meg. A tervezett közbeszerzések 2010. évben
elmaradtak.
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Összegezve: Csanytelek Község Önkormányzat  Képvisel -testülete, a Közbeszerzésr l szóló
2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva megalkotta Közbeszerzési Szabályzatát.
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2003. évi CXXIX törvény 22.§ (1) bek.
d) pontja szerint a Kbt. 5.§ (1) bekezdése értelmében, a Pénzügyi Ellen rz  és Foglalkoztatás-
politikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, valamint a hatályos rövid, közép, és hosszú-
távú gazdasági programot is figyelembe véve 2010. évre megalkotta Közbeszerzési Tervét,
melyet a képvisel -testület 18/2010. (IV.09.) Ökt. határozatával elfogadott.
A közbeszerzési tervben megjegyzésként szerepelt, hogy az eljárások lefolytatása csak
eredményes pályázati támogatások esetén történik meg. A tervezett közbeszerzések 2010. évben
elmaradtak.

Szatymaz, 2010. november 26.

Juhász Lejla
Bels  ellen r

Záradék

A 193/2003. Korm.rendelet 28.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en megküldött bels  ellen rzési
jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a 28.§ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltakat:
28. § (2) A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben meghatározottak
kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételét l számított 15 munkanapon belül megküldeni az
ellen rzést végz  szerv vagy szervezeti egység részére. A határid  elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre
a záradékban fel kell hívni az ellen rzött figyelmét.
(3) Amennyiben az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység részér l a megállapításokat vitatják, az észrevétel
kézhezvételét l számított 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a megállapítások és
következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése.
(4) A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezet , az ellen rzést végz  bels  ellen rök, az ellen rzést végz  szerv,
illetve szervezeti egység bels  ellen rzési vezet je, az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység vezet je, bels
ellen rzési vezet je, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezet i és szükség szerint más olyan személy, akinek
meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt.
(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezet  dönt, amelyr l a (3) bekezdésben említett
megbeszélést l számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nem fogadott
észrevételeket indokolja.
(6) Az elfogadott észrevételeknek megfelel en a vizsgálatvezet  a jelentést módosítja.
(7) Az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység vezet jének észrevételeit, illetve a vizsgálatvezet  válaszát az
ellen rzési jelentéshez csatolni kell, és a továbbiakban egy dokumentumként kell kezelni.
(8) Az ellen rzési jelentés az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást követ en lezárásra kerül, a jelentést - a
vizsgálatvezet  és a vizsgálatot végz  valamennyi ellen r aláírását követ en - a bels  ellen rzési vezet  megküldi
a) az ellen rzött szerv vezet jének (költségvetési szerv ellen rzése esetén), illetve
b) az ellen rzött szervezeti egység vezet jének és a szervezeti egységet m ködtet  költségvetési szerv vezet jének
(szervezeti egység ellen rzése esetén).

Csanytelek, 2010. …………
……………………….

Jegyz


