
Marcali Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
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16/2011. (II. 25.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) számú 

rendeletének módosításáról 
 
 

Marcali Város Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2010. 
(XI. 26.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1.§ 
 

A Rendelet 79. § az alábbi (22) bekezdéssel egészül ki: 

„(22) A Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülése közbeszerzései eljárás esetén soron kívül 
összehívható. A meghívót az ülés szükségességének tudomásra jutását követően azonnal, elektronikus úton 
kézbesíteni kell. Az elektronikus úton történő kézbesítés tényéről a meghívottakat telefonon is értesíteni kell.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 1. számú melléklet A. II. 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„6.) Eljár az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban az alábbiak szerint: 
- a szakértői munkacsoportban részt vevő személyek kiválasztása tekintetében, 
- jegyzi az ajánlati felhívás megjelenése iránti kérelmet, 
- dönt az eljárás eredményességéről illetve a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 1. számú mellékletének C pontja az alábbi 19.) ponttal egészül ki: 

„19.) Eljár az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban a Közbeszerzési Szabályzat részletszabályai szerint.” 
 

4. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról  
szóló 20/2010. (XI. 26.) számú rendeletének módosításáról szóló 

16/2011. (II. 25.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 25-i ülésén döntött arról, hogy a 
közbeszerzési eljárásokban a továbbiakban átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság jár el. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a döntésnek megfelelően módosításra 
került. 

A közbeszerzési törvény változásai miatt önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata felülvizsgálatra került. 

Az új Közbeszerzési Szabályzat részletesen tartalmazza, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság a közbeszerzési eljárás mely szakaszaiban jár el, amelyre tekintettel szükségessé vált a Szervezeti és 
Működési Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek további pontosítása. 
 
Marcali, 2011. február 18. 
 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 


