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3. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2022. OKTÓBER 26-I  SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT  

BESZERZÉSI  SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2015. október hónapban módosította közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzéseire vonatkozóan  Beszerzési Szabályzatát.  

 Azóta számos eljárás került lefolytatásra  a benne foglaltak alapján. A legutóbbi felülvizsgálat óta 
eltelt hosszú időtartam alatt jelentősen megemelkedtek a piaci árak, amely tény nagyban 
befolyásolja a pályázati kiírások eredményeségét és a döntéshozó személyét. 

A munka könnyítése érdekében javaslom,hogy építési beruházások esetén emelje meg a 
Képviselőtestület a beszerzési szabályzat alkalmazásának értékhatárát kettő helyett,három millió 
Forintra, mivel ezek a tételek általában a legköltségesebb esetek.Az árubeszerzés,szpolgáltatás 
értékhatárát pedig az eddigi egy helyett, kettő millió Forintra. 

A javaslat alapján pontosítani szükséges azt,hogy 

- Szabályzat hatálya kiterjed a Önkormányzat mindazon beszerzéseire, amelyek építési beruházás 
esetén a nettó 3.000.000 forint értékhatárt, , árubeszerzés és szolgáltatás esetén a nettó 2.000 000 
Ft. értékhatárt meghaladják. A fenti értékhatárt el nem érő beszerzések esetében amennyiben a 
pályázati előírás vagy a polgármester szükségesnek tartja, a beszerzést a jelen szabályzat 
rendelkezései szerint kell lefolytatni (5.pont) 

- A 13.pontban megjelölt értékhatár alatti beszerzési igény esetén egyszerüsített eljárás keretében 
azonos költségvetési tartalmú felhívással (költségvetés, szakmai indok, szerződési feltételek stb.), 
azonos benyújtási határidővel legalább három ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni. A lehetséges 
ajánlattevők körét a polgármester hagyja jóvá. A benyújtott ajánlatok elbírálása a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 

-A benyújtott pályázatok elbírálása 3 millió Forint feletti ajánlat esetén (legkedvezőbb ajánlatra 
vonatkoztatva) a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (átruházott) 
hatáskörébe tartozik.  

- A Szabályzat tartalmaz módosító javaslatot a pályázatok elektronikus benyújtásának lehetőségére 
vonatkozóan a hagyományos postai vagy személyes benyújtás mellett.Ez esetben meg kell jelölni 
azt az időtartamot, amelyen belül a pályázati felhívás benyújtására meghatározott határidő előtt 
kell az elektronikus benyújtást teljesíteni. Ez az időtartam a pályázati határidő lejártát megelőző 10 
percnél hosszabb nem lehet. 

Ezen rendelkezés célja,hogy személyes kontakt nélkül is lehetőség legyen benyújtásra a 
gyakorlatban ,különösen  egészségügyi veszélyhelyzet időszakában. 

A szabályzat ezen kívül néhány apró pontosítást tartalmaz a mellékletben foglaltak szerint. 
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A módosított Szabályzat szövege jelen előterjesztés mellékletét képezi.Javaslom az előterjesztés 
ennek megfelelő elfogadását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és annak módosítását a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Marcali, 2022. október 25. 

 
Dr. Sütő László s.k. 
     polgármester 

 


