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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére 
 
 

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata kiegészítésének jóváhagyása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az  előző évben a 21/2012. (III. 30.) Ökt határozattal jóváhagyott 
közbeszerzési szabályzat kiegészítése indokolttá vált. A KEOP program keretében megvalósítandó 
szennyvízhálózat és tisztító mű kiépítése projekt támogatási szerződésének aláírása előtt nyilatkozatba foglaltan 
vállalást tett az önkormányzat képviseletében a polgármester úr arra vonatkozóan, hogy fejlesztési célkitűzéshez 
kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kapcsán a hatályos Kbt. előírásai mellett 
alkalmazni kell a 2013.-2017. programozási időszakban az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. fejezetének közbeszerzésekre 
vonatkozó sajátos előírásait is, ezért ennek a hatályos közbeszerzési szabályzatban való rögzítése elkerülhetetlen. 
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi szabályzat „Általános rendelkezések” nyitófejezetén belül az 
1.) „A szabályzat alapelvei és célja” ponton belül egy új (1.4) alpontban rögzítsük a kiegészítést. A közbeszerzési 
szabályzat kiegészítésére irányuló határozati javaslatot ennek megfelelően készítettük el, egyéb módosítást nem 
tartalmaz az előterjesztés 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés, annak határozati javaslata megvitatását, változtatás nélküli elfogadását az 
előterjesztéshez csatolt tervezet alapján. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. május 23. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

  Forgó Henrik       Kató Pálné 
  polgármester                                                                                     jegyző 
 
 

  



../2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata kiegészítésének jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát és azt az ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal 
jóváhagyta. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozatával jóváhagyott Közbeszerzési 
Szabályzata jóváhagyásával egy-időben a 21/2012. (III. 30.) Ökt határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen 

határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit érintő Kbt. változása okán 
folyamatosan gondoskodjon a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról,  betartatásáról. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezetői 
- Irattár  
  

  
 


