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Meghívó
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2012. február 29én (szerda) 17 órára hívom össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Napirendi pont
Központi hivatal létrehozásával kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Sellei Tamás – Pereszteg Község Önkormányzatának
Polgármestere
2. Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
3. Napirendi pont
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete SzMSz-éről szóló 5/2007.(III.20.)
rendeletének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális igazgatás és szociális
ellátás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II.15. rendeletének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
6. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

7. Napirendi pont
2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
8. Napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Nagylózs, 2012. február 24.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

1. Napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Központi hivatal létrehozásával kapcsolatos megbeszélés
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2012. I. 18. napján megtartott testületi ülésén az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (I.18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi
Pereszteg Község Önkormányzatával a központi hivatal létrehozását.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy a írásban keresse meg az érintett
önkormányzatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
A 2012. február 15. napján megtartott testületi ülés írásos előterjesztése tartalmazta Pereszteg
Község Önkormányzatának jegyzőkönyvi kivonatát, (valamint a polgármester Úr levelét ),
melyben a testület megbízta Sellei Tamás polgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket az
önkormányzat nevében, közös hivatal létrehozása tárgyában.
Sellei Tamás polgármester Úr, valamint önkormányzatunk egybehangzó szándéka, hogy
személyes megbeszélés során kerüljön sor a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos
kérdések megbeszélésére.
A polgármester Úr levelében felvetett kérdések, továbbra is kérdések, mivel az „új”
önkormányzati törvényhez kapcsolódó ágazati jogszabályok még nem készültek el.
Az alábbi tájékoztatóval szeretnék segítséget nyújtani a T. Képviselők részére, hogy az
egyeztető tárgyalásra fel tudjanak készülni.
Nagylózs Község Önkormányzata polgármesteri Hivatala 2012. március 1-t követően nem
működhet önálló hivatalként, mivel a település lakoslétszáma nem éri el a 2000 főt.
Amennyiben e határidő letelte előtt nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal
létrehozására, a kormányhivatal vezetője jelöli ki a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
településeket. Javaslom, hogy erre ne kerüljön sor, az önkormányzat maga döntsön ebben a
kérdésben.
A Sopron Járás határai már kialakultak, az írott sajtóból is értesülhettek arról a T. Képviselők,
hogy településünk körzetében milyen központi hivatalok kialakulása körvonalazódik.
Ennek ismeretében Pereszteg Önkormányzatával való központi hivatal kialakítása látszik
szükségesnek és helytállónak.

A csatlakozó önkormányzatok külön megállapodásban rendelkezhetnek az alábbi kérdésékről:
Melyik település lesz a központi hivatal székhelye?
A közös önkormányzati hivatal létszámáról.
Minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Szintén a megállapodásnak kell tartalmaznia azt, hogy a nem hivatali székhely településen
működő kirendeltség állandó vagy ideiglenes jellegű, vagy ügyfélszolgálati megbízott
személyen keresztül történik (informatikai hálózat) az „ügyek” továbbítása.
A megállapodás tartalmazza továbbá a közös önkormányzati hivatal fenntartásához történő
hozzájárulás körülményeit. A közös önkormányzati hivatalok működési költségei a székhely
település költségvetésében jelennek meg. Az állam meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatokkal arányban finanszírozást nyújt.
Az már „biztos”, hogy 2013. január 1-től a hivatalok ( önálló és központi hivatalok egyaránt)
hatáskörei és feladatai lecsökkennek. Pl. a birtokvédelmi, szabálysértési, kereskedelmi
igazgatási ügyekben a Sopron Járási Hivatal jár el. Ebbe a körbe fog tartozni várhatóan a
szociális ügyek nagy része. ( közgyógyellátás, ápolási díj, közlekedési támogatás, aktívkorúak
ellátása időskorúak ellátása stb.). Nem ismert, hogy az anyakönyvi és hagyatéki eljárással
kapcsolatos feladatok intézése hol történik. Nagylózs hivatalának esetében ezek az ügykörök
jelentős létszámú ügyfelet jelentenek.
Fenti kérdésekben mind addig nem lehet érdemben dönteni, amíg nem ismert, hogy milyen
feladatok maradnak a „helyi” hivatalokban. Amíg nem ismert a feladat nem lehet létszámról
és költségekről dönteni. Amikor feladat- hatáskor csökkentésről beszélünk azt nem úgy kell
érteni, hogy a központi hivatalban intézhető el csak az adott ügy, hanem a feladat a járáshoz
kerül.
A hivataloknak 2013- tól egy jegyzője és egy aljegyzője (a jegyző helyettesítésére) lesz.
Minden hivatalban kötelező jelleggel kell aljegyzőt kinevezni.
A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakoslétszám-arányos,
többségi döntése szükséges.
A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések érdekeit az a garanciális szabály védi,
hogy a közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja köteles minden
központi hivatalt létrehozó településen ügyfélfogadást biztosítani. Az új törvény a korábbival
ellentétben nem tartalmazza a „a hetente legalább egy napon „meghatározást.
A
megállapodásban lehet rendelkezni arról is, hogy a jegyző, (aljegyző) mennyi időt tölt az
egyes településeken.
Sellei Tamás polgármester Úr levelében három konkrét kérdést vet fel:
Milyen legyen a hivatalok személyi állománya? - fentiekben leírtak alapján nem határozható
meg. Megítélésem szerint, ha a nem székhely önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy a
kirendeltségen állandó ügyfélfogadás legyen, az költségekkel jár, s jelen esetben még nem
ismert, hogy indokolt –e ez az igény.
Átvállalhat –e költségeket egyik község a másik javára?

Véleményem szerint igen, külön megállapodásban rögzíthető, hogy a nem székhely település
mennyiben járul hozzá a központi hivatal működtetéséhez.
Kell-e utaznia a települések lakosainak ügyeik intézéséhez?
Amint azt fentiekben leírtam, több ügykör is a járáshoz kerül, így a központi hivatal székhelye
szerinti lakosoknak is utazniuk kell ügyeik elintézéséhez.

Nagylózs, 2012. február 23.
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző

2. Napirendi pont

Előterjesztés

Tárgy: A polgármesteri hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1. napján új államháztartási jogszabályok léptek hatályba, melyek szükségessé
teszik az alapító okiratok felülvizsgálatát. Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a polgármesteri
hivatal alapító okiratában.
Ezeket a szakfeladatokat törölni kell, szükségessé teszik továbbá a módosítást az új
szabályozás szerinti tartalmi és formai előírások.
A módosítást követően a törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni a változást.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének értelmében az Alapító Okirat
módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni kell az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
Határozati javaslat:
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
megismerte és elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Olaszyné Fülöp Anita jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot a
Magyar Államkincstár részére továbbítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Nagylózs, 2012. február 22.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagylózs Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát, melyet 29/2011.(IV.27.) számú határozatával
fogadott el, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Kormányrendelet 5.§. (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja:

Polgármesteri Hivatal
Alapító okirata
1. Az Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 27. §. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt ) Alapító
Okiratot adja ki:
Az alapító okirat 1-3. pontjai változatlanok maradnak.
Az alapító okirat a 4-11. pontig az alábbiakra változik:
4.

Alapítás dátuma:

5.

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

6. Alaptevékenysége:
7. Államháztartási szakágazati
besorolása:

8.

1990. 12. 10.

A települési önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
A közfeladatként meghatározottak ellátása.
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841133
841173
882111

Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Aktívkorúak ellátása

882112
882113
882115
882117
882119
882202
889967

Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –
átalakítási támogatása

9.

Vállalkozási tevékenység:

A polgármesteri hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat.

10.

Illetékessége:

Nagylózs község közigazgatási területe

11.

Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve:
Székhelye:

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A

Az alapító okirat a 11. pontot követően az alábbi pontokkal egészül ki:
12.

Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

13.

Vezetőjének kinevezési rendje:

A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A képviselő testület
pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok:

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői
(közszolgálati) jogviszony. Egyes foglalkoztatottak lehetnek továbbá
a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve egyéb
foglalkozási jogviszony is lehetséges (pl. megbízási szerződés)
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Nagylózs, 2012. február 29.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
Záradék:
Az Alapító Okirat módosítását ( s az egységes szerkezetű Alapító Okiratot) Jelen alapító okiratot Nagylózs,
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 /2012. (II.29) határozatával, 2012. február 29. hatállyal
hagyta jóvá.

Polgármesteri Hivatal
Alapító okirata

(Egységes szerkezetben)

„Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (1) bekezdése
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: „
A költségvetési szerv
1.

Neve:

Nagylózs Község Polgármesteri Hivatala
2.

Székhelye:

9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a.
3.

Közvetlen jogelődjének neve,címe:

Nagycenk Polgármesteri Hivatala
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
4. Alapítás dátuma:
1990. 12. 10.
5.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A települési önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
6. Alaptevékenysége:
A közfeladatként meghatározottak ellátása.
7. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8.

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114
841115
841116
841117
841118

Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

841126
841133
841173
882111
882112
882113
882115
882117
882119
882202
889967

tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak gépjármű – szerzési és
átalakítási támogatása

9. Vállalkozási tevékenység:
A polgármesteri hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat.
10. Illetékessége:
Nagylózs község közigazgatási területe
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A
12. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:
A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A képviselő testület pályázat alapján, a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes foglalkoztatottak
lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve egyéb foglalkozási jogviszony is
lehetséges (pl. megbízási szerződés) a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Nagylózs, 2012. február …..
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
Záradék:
Az Alapító Okirat módosítását ( s az egységes szerkezetű Alapító Okiratot) Jelen alapító okiratot Nagylózs,
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …. /2012. (II.29.) határozatával, 2012. február …. hatállyal
hagyta jóvá.

3. Napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alapító okiratokkal kapcsolatosan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) határoz meg. Az Ávr. 5. §-a szerint
az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b)

az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály
rendelkezett,

c) közfeladatát és alaptevékenységét az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban,
államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.
Az alapító okiratok módosításakor az okiratban eddig „gazdálkodási jogkörként” szereplő
besorolási kategóriát a 2012. évi jogszabályi változásoknak megfelelően a továbbiakban
gazdálkodási besorolásként kell szerepeltetni. A szakágazati besorolás elnevezés a jövőben: A
költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolás elnevezésre változik.
A fentiek alapján előkészített módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot az előterjesztés mellékleteként csatoltam. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, s a határozati javaslatban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.
Nagylózs, 2012. február 24.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

Napközi Otthonos Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 7. §.-11.§, valamint az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5.§.-8.§-a, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Nagylózs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011.(IV.27.) Kt. határozatával,
valamint Pinnye Község Önkormányzata 8/2011. (IV.19.) 67/2011. (VIII. 31.) számú
határozatával kibocsátott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§. (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 201. évi CXXV. törvény 7. §.-11.§, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5.§.-8.§-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. §. (5), 90.§. (1), 102. §. (2) bekezdése alapján a 86.§-ában meghatározott ellátási
kötelezettség teljesítése érdekében Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi Alapító Okiratot adja ki:
2. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiakat tartalmazza:
A költségvetési szerv neve:
Székhelye:

Napköziotthonos Óvoda
9482 Nagylózs, Petőfi u. 2.

3. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakat tartalmazza:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása. Az
óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzethez tartozó valamennyi
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai nevelésben biztosítani kell a hazájukat elhagyni kényszerülő családok
gyermekeinek önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az
emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.
4. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:
Alaptevékenysége:
562912
851011
851012

Óvodai intézményi étkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusa:

a.) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
rendellenességével küzd.
562917

•
Munkahelyi étkeztetés

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
6. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiakra változik:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő
7. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakat tartalmazza:
Pénzügyi-gazdasági feladatit ellátó szerv: Polgármesteri Hivatal Nagylózs
8. Az alapító okirat a 9- 16. pontig terjedően nem módosul.

Nagylózs, 2012. április 3.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
Záradék:
Az Alapító Okirat módosítását ( s az egységes szerkezetű Alapító Okiratot Nagylózs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (II. ….) határozatával, Pinnye Község
Önkormányzata …/2012. (…..3) valamint …../2012.(…..) határozatával adta ki. A hatályba
lépés napja: a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXXV. törvény 7. §.-11.§, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 5.§.-8.§-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §. (5), 90.§. (1), 102. §.
(2) bekezdése alapján a 86.§-ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nagylózs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi Alapító Okiratot adja ki:

Napköziotthonos Óvoda
módosításokkal egységes szerkezetű

Alapító okiratát
az alábbiak szerint adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
Székhelye:

Napköziotthonos Óvoda
9482 Nagylózs, Petőfi u. 2.

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása. Az óvoda
felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzethez tartozó valamennyi lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai nevelésben biztosítani kell a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok védelmét.
3.Alaptevékenysége:
562912
851011
851012

Óvodai intézményi étkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusa:

a.) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós éssúlyos
rendellenességével küzd.
562917

•
Munkahelyi étkeztetés

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
4.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása :

851020 Óvodai nevelés

5.

Működési területe:

Nagylózs és Pinnye községek közigazgatási területe

6.

Alapító neve:
címe:

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a.

7.

Gazdálkodási besorolása:

önállóan működő

8. Pénzügyi-gazdasági feladatit
ellátó szerv:
9.

Polgármesteri Hivatal Nagylózs

Vezetőjének kinevezési rendje:
Az óvodavezetőt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. alapján nyilvános pályázati eljárás útján határozott
időre nevezi ki Nagylózs község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A kinevezés előtt ki kell
kérni Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. (Kjt.)

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok:

Nagylózs-Pinnye Intézményfenntartó Társulás
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A

11. Fenntartó neve:
Címe:
12. Intézmény típusa:

A Köotv. 20. § (1) bekezdése a) pontja szerinti óvoda

13. Feladatellátást szolgáló vagyon: A nagylózsi 302/22 hrsz-ú ingatlan a rajta lévő épülettel és a
vagyonleltár szerinti ingóságokkal, mely a társulási megállapodás alapján Nagylózs Község
Önkormányzata tulajdonában van. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelési
feladatainak ellátása érdekében szabadon használhatja.
14. Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyon használatára az
önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályi szerint
jogosult. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
15. Maximális gyermeklétszám:
16. Csoportok száma:

40 fő
2

Nagylózs, 2012. április 3.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
Záradék:
Az Alapító Okirat módosítását ( s az egységes szerkezetű Alapító Okiratot Nagylózs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete …./2012. (…...) határozatával, Pinnye Község Önkormányzata …/2012. (….) valamint
…/2012.(.) határozatával adta ki. A hatályba lépés napja: a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

4. Napirendi pont

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2. napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztésben foglaltak szerint a helyi önkormányzat
tevékenységhez kapcsoló szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati
hivatal alapító okiratában. E szakfeladatok törlése a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
módosításában foglaltak szerint megtörtént.
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, így a
szakfeladatokat helyi szabályzatban szükséges rögzíteni. A helyi szabályozás módja, hogy a
szakfeladatrend a képviselő-testület SzMSZ-ének függelékeként szerepel.
Az önkormányzat szakfeladat változásainak törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejelentéséhez a változás bejelentési kérelem mellé csatolni kell a képviselő-testület
döntéséről szóló kivonatot.
Határozati javaslat:
Képviselő-testülete, a Nagylózs Község Önkormányzata tevékenységének államháztartási
szakfeladatrend szerinti besorolását a képviselő testület SzMSz-éről szóló 5/2007. (III. 20.)
rendeletének 3. számú függelékében határozza meg.
360000
370000
382101
421100
422100
422200
429900
522001
562913
680001
680002
750000
813000
841112
841154
841402
841403
842155
842541
852011
854314

Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Egyéb m.n.s. építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állategészségügyi ellátás
Zöldterület – kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése oktatása (1-4 évfolyam)
Szociális ösztöndíjak

862101
862102
869041
869042
882116
882119
882121
882122
882123
882124
882129
882203
890441
890442
889201
889921
889924
889942
890301
890509
910123
910501
910502
931102
931301
932919
960302

Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
Ápolási díj méltányossági alapon
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek
támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Köztemető-fenntartás és működtetés

Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Nagylózs, 2012. február 23.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

5. Napirendi pont

Előterjesztés

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II.15. rendeletének módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A törvényi előírások alapján önkormányzatunk 2011. október hónapban módosította a
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendeletet, mivel jogszabály
kötelezettségként írta elő, hogy a helyi lakásfenntartási támogatást rendeleti szinten
szabályozni kell.
Az eltelt időszakban nem érkezett kérelem önkormányzatunkhoz, helyi lakásfenntartási
támogatás megállapítása tárgyában. A normatív lakásfenntartási támogatás elbírálása és
megállapítása – képviselő testületi hatáskörből – jegyzői hatáskörbe került.
2012. január 1-től a szociális törvény úgy változott, hogy megszűnt a helyi lakásfenntartási
támogatás nyújtására lehetőséget biztosító törvényi felhatalmazás, mivel az érintettek jelentős
része normatív lakásfenntartási támogatásra volt jogosult.
Fentiek értelmében szükségessé vált a rendeletünk módosítása a mellékelt rendelettervezetben foglaltak szerint a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szakasz törlésre
kerül.

Nagylózs, 2012. február 23.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

NAGYLÓZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/ 2012.(........)
önkormányzati rendelete
A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
3/2007. (II.15.) rendelet módosításáról
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III.törvény 32.§.(3) bekezdésében
(továbbiakban:Szt.)kapott felhatalmazás alapján a helyi szociális ellátási formákról az alábbbi
rendeletet alkotja:

1.§
A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2007.(II. 20.) rendelet (továbbiakban: HSZ.) 8.§-a
hatályát veszti.

2.§
A HSZ. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyző méltányosságból közgyógyellátási jogosultságot állapít meg azon személyeknek,
akiknek a családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %át és a gyógyító ellátás havi költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. ……
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
3/2007. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2012.(......) rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezet jogszabály várható következményei, különösen:
1. Társadalmi hatás: Az 1993. évi III. törvényben foglaltak szerinti helyi jogalkotás,
jogbiztonság.
2. Gazdasági hatása: nincs számottevő gazdasági hatása
3. Költségvetési hatás: nincs számottevő hatása
4. Környezeti következményei: nincs
5. Egészségi következményei: nincs
6. Adminisztratív terheket befolyásoló következmény: nincs számottevő hatása
7. A megalkotás szükségessége: A helyi szabályozásnak meg kell felelnie a központi
szabályozásnak, azzal ellentétes szabályt nem tartalmazhat.
8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Szoc.tv-ben foglaltak
megszegése
9. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
biztosítottak.

Nagylózs, 2012. február 24.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
3/2007. (II.15.) rendelet módosításáról szóló ..../2012.(.....) rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) változása
indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvény 2012. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte az Szt. helyi
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. A törvénye rendelkezés értelmében
vált szükségessé e rendelkezés hatályon kívül helyezése.
2.§-hoz
A Szt. 50.§.(3) bekezdése rendelkezik a szociálisan rászorult személyek közgyógyellátási
jogosultságáról. A rendelet felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a rendelet 13. §. (1)
bekezdése ellentétes a megjelölt jogszabályi helyben foglaltakkal.
Egy főre jutó jövedelemről rendelkezik, ugyanakkor a jogszabály családi jövedelemhatár
vizsgálatát írja elő. Ugyanakkor nem rendelkezik az egyedül élőkre vonatkozó
jövedelemhatárról.
A jogszabályi hely módosítása fenti jogsértő rendelkezések kijavítására szolgál.
A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja
biztosított, mivel figyelembe veszi a helyi önkormányzati rendelet-tervezet az 1993.évi III.
törvény és végrehajtására kiadott ágazati jogszabályokat.
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.tv. 20.§-a alapján,
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

a rendelet-tervezettel szemben

Nagylózs, 2012. február 24.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

6. Napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés megalkotta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, mely
2012. január 1-jén lépett hatályba. A törvény 18.§ (1) bekezdése előírja, hogy a helyi
önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonból – e törvény
hatályba lépésétől számított 60 napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a
tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5.§. (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
minősít.
A törvény 2. számú melléklete szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonba tartozó vagyonelem a többségi önkormányzati tulajdonban álló,
közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés. (
önkormányzatunk ilyennel nem rendelkezik.)
A törvény 3.§. (1) bekezdés 12. pontjában foglaltak szerint nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon az a nemzeti vagyon, melynek „ .. a helyi önkormányzat
tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. „
A törvény 13.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy helyi rendeletben meghatározott értékhatár
feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát csak versenyeztetés útján, az összességében
legelőnyösebb árajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával
lehet.
A jelenleg hatályos rendelet 10. 000 000 Ft összegű értékhatárt állapít meg, ezen összeget
javaslom változatlanul fenntartani.
Nagylózs, 2012. február 23.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
10/2004.(XI.17. rendelet módosításáról szóló
…./2012.(…...) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezet jogszabály várható következményei, különösen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Társadalmi hatás: nincs
Gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatás: nincs
Környezeti következményei: nincs
Egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló következmény: nincs
A megalkotás szükségessége: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 18ában kapott felhatalmazás miatt vált szükségesé a rendeletalkotás
8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi észrevétel, a
magasabb szintű jogszabálynak való meg nem felelés.
9. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem
igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Nagylózs, 2012. február 24.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
10/2004.(XI.17. rendelet módosításáról szóló
…./2012.(…..) önkormányzati rendeletéhez

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) az
önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozóan is új szabályozást tartalmaz, ennek
megfelelően szükséges felülvizsgálni a Vagyonrendeletet.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet
tervezetével szemben nem áll fenn.

Nagylózs, 2012. február 24.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2012. (…...) önkormányzatai
RENDELETE
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.
(XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32cikk (1) bekezdés e.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§.
(6) bekezdés b.) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
13.§. (1) bekezdésében valamint 18. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbiakat rendeli el:
1.§.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.
(XI.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet ) 3.§. (3) bekezdése az
alábbiakra módosul:
Az önkormányzat üzleti vagyonát a 3. számú függelék tartalmazza.
2.§.
A Vagyonrendelet 3.§. az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
Az Önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonként forgalomképtelen vagyonelemeket 4. számú függelék tartalmazza.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

A rendeletet 2012. március 1-jén kihirdettem.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

3. számú függelék
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.
(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
Megnevezés
Helyrajzi szám
Hősi emlékmű
67
Emlékmű
126
Kápolna
114

7. Napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alábbi paragrafusában foglaltak szerint az
ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzattal kell rendelkeznie, valamint közbeszerzési tervvel.
22. §
(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg
kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő
közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés
feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell
meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.
Tekintettel arra a tényre, hogy a szennyvíztisztító projekt keretében – melynek közbeszerzési
eljárásai folyamatban vannak – Nagylózs Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata az
irányadó haladéktalanul szükségessé vált a 2012. évre vonatkozó szabályzat és terv elkészítése,
mivel 2012. január 1-től az új közbeszerzési törvény lépett hatályba.
A Közbeszerzési Szabályzat elkészítésében a szennyvíztisztító projekttel kapcsolatos
közbeszerzési eljárásokat lefolytató Provitál Közbeszerzési Tanácsadó Kft. nyújtott segítséget.
Nagylózs, 2012. február 23.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

Nagylózs Község Önkormányzatának
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
1. Általános rendelkezések
1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat (Ajánlatkérő) nevében eljáró és
közbeszerzési eljárásaiba bevont szervekre és személyekre.
1.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás,
szolgáltatási koncesszió, építési koncesszió megrendelésére, értékhatárra tekintet nélkül.
1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.
1.4. A közbeszerzési törvény (tovább. Kbt.) hatálya alá tartozó eljárások irányítása és a döntés
valamennyi közbeszerzési eljárásban a Képviselőtestület (tovább. KT) feladata. Az ajánlatoknak a
Kbt. 67-70.§-ok (hiánypótlás, számítási hiba kezelése, felvilágosításkérés, ár- és bírálati szempontokra
vonatkozó indokoláskérés) alkalmazását követő, vagy – ha ezen rendelkezések egyikét sem kell
alkalmazni, az eljárást lezáró döntést megelőző - a Kbt. 63.§ (3)-(4) bekezdések (az érvénytelenség
és kizárás megállapítása, az érvényes ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelése, azaz az ajánlatok érdemi
döntésének előkészítése) szerinti elbírálásra a Kbt. 22.§ (4) bekezdésének megfelelően legalább

háromtagú bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az
ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó KT részére. A
bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok
indokolással ellátott bírálati lapjai.
A bírálóbizottság egyik tagja nem lehet a Kbt. 22.§ (5) bekezdés alapján, a Képviselőtestület tagja
is egyszerre.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba
bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.
Az adott eljárásra vonatkozó döntést megelőző elbírálási cselekményben, illetőleg a Kbt.-ben
meghatározott esetekben nem vehet rész az a Bírálóbizottsági tag, akivel szemben a Kbt. 24. §ában foglalt valamely kizáró körülmény fennáll, illetve, aki valamely ajánlat kedvező
elbírálásában anyagilag, vagy más szempontból érdekelt, továbbá az, aki az ajánlattevőkkel
perben, haragban áll.
A Bírálóbizottság tagja haladéktalanul köteles jelezni a KT-nek, ha vele szemben a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi ok, illetve körülmény merül fel.
1.5. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó (nemzeti értékhatárok alatti) beszerzési
eljárások irányítása és a döntés, valamint azon beszerzésekről való döntés, melyek a Kbt.
értelmében kivételnek minősülnek (Kbt. 9. §,116. §, 117.§, 118.§, 120.§ ) a polgármester feladata.
A közbeszerzési eljárások során a polgármester köteles biztosítani az 1.6. pontban foglalt
alapelvek érvényesülését.
1.6. Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a közpénzek ésszerű (hatékony és felelős)
felhasználása és nyilvános ellenőrzésének a megteremtése, a verseny tisztasága, átláthatósága, és
nyilvánossága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, a környezetvédelmi szempontok
figyelembevétele, a jóhiszeműség és tisztesség, a rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint az
Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára a nemzeti elbánás.
1.7. A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban rögzített feladatok
ellátásáért tartoznak felelősséggel.
1.8. Az eljárásban részt vevő személyek, szervek, és azok feladatai:

a.) A KT feladatai:
 az eljárás megindítására vonatkozó és az azt lezáró döntés meghozatala valamennyi
közbeszerzési eljárásban,
 döntés a közösségi értékhatárokat elérő, vagy meghaladó közbeszerzések esetén a hivatalos
közbeszerzési tanácsadó, nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó közbeszerzések esetén a
közbeszerzési tanácsadó/közbeszerzési referens igénybevételéről,
 a Közbeszerzési Szabályzat hatályba léptetése, hatálytalanítása, jóváhagyása (a módosításaira
vonatkozóan is),
 a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére való képtelenség megállapítása,
 a szerződés Kbt. 132.§. szerinti módosításának jóváhagyása,
 a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.
b.) A Polgármester feladatai:
 az adott évre tervezett közbeszerzéseikről készített éves összesített közbeszerzési terv
jóváhagyása legkésőbb minden év március 31. napjáig, a Kbt. 33.§ (1) bekezdése alapján,
 az éves statisztikai összegezés és előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása,
 az eljárást megindítása és eredményének kihirdetése közötti közbenső döntések meghozatala
valamennyi közbeszerzési eljárásban (pl. bírálóbizottsági tagok kijelölése, hiánypótlásra és felvilágosításindokoláskérésekre vonatkozó felszólítások, határidő módosítások),

 a jegyző javaslatára eljárásonként dönt a Bírálóbizottsági tagok személyéről és közbeszerzési
tanácsadó/referens személyéről,
 az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás, valamint a kapcsolódó hirdetmények jóváhagyása,
 részt vesz a tárgyalásos eljárásban a tárgyalásokon,
 döntéshozatal az előzetes vitarendezéskor, valamint a jogorvoslati eljárásban,
 a KT döntésének megfelelően a szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a
dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően a
nyertes szervezettel írásban megköti,
 a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.
c.) A Bírálóbizottság feladatai:
 a részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása,
 az eljárást lezáró döntést megelőző, a Kbt. 63.§ (3)-(4) bekezdések, tehát az érvénytelenség és
kizárás megállapítása, valamint az érvényes ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelése, azaz
az ajánlatok érdemi döntésének előkészítése, részvétel azok elbírálásában,
 írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az ajánlatkérõ nevében a közbeszerzési
eljárást lezáró döntéshozó KT részére,
 a bírálóbizottsági munkáról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok
indokolással ellátott bírálati lapjai,
 a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.
d.) A jegyző feladatai:
 a közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg
piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető)
hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése, illetőleg közbeszerzési tanácsadó/referens
bevonása esetén a hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elkészítéséhez az eljárás
megindításához szükséges mértékben adatokat és információkat szolgáltat a közbeszerzési
tanácsadó/referens részére,

 a közbeszerzési tanácsadó/közbeszerzési referens igénybevételéről KT részére, míg
személyére vonatkozóan a polgármester részére tesz javaslatot és bevonja a közbeszerzési
eljárásba,
 közreműködik, ill. részt vesz a kiegészítő tájékoztatás megadásában, különösen helyszíni
bejárás és konzultáció esetén,
 a Bírálóbizottság tagja valamennyi közbeszerzési eljárásban,
 javaslatot tesz a polgármesternek a Bírálóbizottsági tagok és a közbeszerzési
tanácsadó/referens személyére,
 gondoskodik az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő dokumentumok
megküldéséről (pl. bontási jegyzőkönyv, hiánypótlásra és felvilágosítás-indokoláskérésekre vonatkozó
felszólító levelek, összegezés, határidő módosításokra vonatkozó levelek),

gondoskodik az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére történő
megküldéséről,
 a Kbt.-ben meghatározott határidőre elkészíti a tárgyévi közbeszerzési tervet az adott évben
tervezett közbeszerzésekről, és szükség esetén módosítja azt,
 gondoskodik az éves összesített közbeszerzési tervnek a honlapon történő közzétételéről (az

előző évre vonatkozó közbeszerzési tervnek a honlapon az aktuális éves terv közzétételéig elérhetőnek kell
lennie), valamint a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére annak

megküldéséről,
 az éves statisztikai összegezés elkészítése és a Polgármester általi jóváhagyását követő
megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig,
 adott esetben az előzetes összesített tájékoztató elkészítése,
 gondoskodik a Kbt. 31. § (1) bekezdésében megjelölt adatok honlapon történő közzétételéről.
Gondoskodik továbbá arról, hogy az előbbiekben hivatkozott adatok, információk a honlapon a a
Kbt. 31.§ (3)-(5) bekezdése szerinti határidőkig megőrzésre kerüljenek, gondoskodik továbbá a
Kbt. 31.§ (6) bekezdésének megfelelően a szerződés teljesítésével összefüggő tájékoztatási
feladatok ellátásáról
 köteles az önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot
értesíteni a változástól számított harminc napon belül,
 részt vesz a tárgyalásos eljárásban a tárgyalásokon,
 a Közbeszerzési Szabályzat módosításának elkészítése,
4
 az előzetes vitarendezés során, valamint a jogorvoslati eljárásban az önkormányzat
képviselete, illetőleg a polgármester döntéshozatalának megfelelően az ezzel kapcsolatos, Kbt.ben meghatározott feladatok ellátása,
 az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is,
 javaslatot tesz a KT-nek a szerződés Kbt. 132.§. szerinti módosítására,
 a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.
e.) Közbeszerzési tanácsadó/referens feladatai:
 az eljárás lefolytatásához kapcsolódó ajánlati/részvételi felhívás, dokumentáció és a
kapcsolódó hirdetmények összeállítása és megjelentetésre történő továbbítása a
Szerkesztőbizottság részére,
 döntést követően a hirdetmények közzététele,
 az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek válaszainak összeállítása és részvétel a
kiegészítő tájékoztatás megadásában különösen helyszíni bejárás és konzultáció esetén,
 a részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása, annak dokumentálása,

 megvizsgálja, hogy az ajánlatok/részvételi jelentkezések megfelelnek-e az ajánlati/részvételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
 az ajánlatoknak/részvételi jelentkezéseknek a Kbt. 67-70.§-ok (hiánypótlás, számítási hiba
kezelése, felvilágosításkérés, ár- és bírálati szempontokra vonatkozó indokoláskérés) alkalmazása
a polgármester döntéshozatalát követően,
 a Bírálóbizottság részére Előterjesztőként az eljárást lezáró döntést megelőző, a Kbt. 63.§ (3)(4) bekezdések, tehát az érvénytelenség és kizárás megállapítása és az érvényes ajánlatok bírálati
szempontok szerinti értékelése, azaz az ajánlatok érdemi döntésének előkészítése, ,
 feladata megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy
alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok
megfelelőségét is ellenőriznie lehet,
 részt vesz a tárgyalásos eljárásban a tárgyalásokon, és arról jegyzőkönyvet készít,
 elkészíti az eljárás eredményéről szóló összegezést,
 a szerződés módosításáról szóló hirdetmény elkészítése és közzététele,
 a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elõkészítésébe, illetõleg –
választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérõ a Közbeszerzési
Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplõ, 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti hivatalos
közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 24.§ szerinti
követelményeket.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe esõ
feladatok teljesítésében személyesen részt venni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót
tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a
tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.
2. A közbeszerzési eljárások tervezésével összefüggő feladatok
2.1. A Kbt. 33. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési tervet a jegyző készíti el és polgármester
hagyja jóvá. A jegyző a tervet olyan időben köteles elkészíteni, hogy annak jóváhagyására
legkésőbb a tárgyi év március 31. napjáig sor kerülhessen.
2.2. A közbeszerzési tervet érintő döntést követően, 5 munkanapon belül a jegyző köteles a
jogszabályoknak megfelelő tervmódosítást átvezetni, annak hatályosságáról mindig gondoskodni,
és gondoskodni a honlapon történő közzétételről a módosítás elkészítésétől számított öt
munkanapon belül.
2.3. Az előzetes összesített tájékoztatót (Kbt. 32. §) a jegyző készíti el és a polgármester hagyja
jóvá.
2.4. A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36.§ a szerinti éves statisztikai összegezést a jegyző készíti el
és a polgármester hagyja jóvá. Az éves beszerzéseiről készítendő éves statisztikai összegezést
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.
2.5. A 2.1.-2.4. pontok szerinti dokumentumok megküldése, valamint a Kbt 21. §-a szerinti
értesítés megküldése a jegyző feladata.
3. A közbeszerzési eljárások előkészítése
3.1. Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így
különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés
becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a
dokumentáció előkészítése a jegyző feladata, illetőleg közbeszerzési tanácsadó/referens bevonása
esetén a hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékben adatokat és
információkat a jegyző szolgáltat a közbeszerzési tanácsadó/referens részére.

Az eljárást lezáró döntést megelőző, a Kbt. 63.§ (3)-(4) bekezdések, azaz az ajánlatok érdemi
döntésének előkészítését, azok elbírálását a Bíráló Bizottság tagjai végzik el, akiknek megfelelő
szakértelemmel - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - kell
rendelkezni.
3.2. A jegyző által történő becsült érték megállapítását, és dokumentálását különösen az alábbi
módszerek valamelyikével kell biztosítania:
a) tájékoztató jellegű árajánlat kérése, nyilvános katalógusok, listák vizsgálata útján,
b) kivitelezésre irányuló építési beruházások esetén tervezői költségbecslés.
3.3. A Bírálóbizottság tagjait – a közbeszerzés jellegétől függően – a jegyző javaslatára a
polgármester jelöli ki. A Bírálóbizottság tagjaként kijelölhető:
a) az önkormányzat hivatal köztisztviselője,
b) a közbeszerzéssel érintett intézmény vezetője, c) a közbeszerzési eljárás tárgya szerint
szükséges szakértő, megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezet.
A bírálóbizottság egyik tagja nem lehet a Kbt. 22.§ (5) bekezdés alapján, a Képviselőtestület tagja
is egyszerre.
3.4. A Bírálóbizottság tagjai vonatkozásában a Kbt. 24. §-ban foglalt összeférhetetlenségi
szabályokat kel alkalmazni.
A Bírálóbizottság tagjai az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési
eljárás során tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 81. § (2)-(3) bekezdés) megőrzéséről kötelesek
írásban nyilatkozni.
3.5. A Bírálóbizottság tagja köteles haladéktalanul jelezni a KT-nek, ha az eljárás során a 3.4.
pontban foglalt nyilatkozat megtételét követően áll be összeférhetetlenségi ok.
3.6. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elõkészítésébe, illetõleg –
választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába hivatalos közbeszerzési
tanácsadó, vagy közbeszerzési tanácsadó/referens igénybevételéről a KT, míg személyéről a
jegyző javaslatára a polgármester dönt a Kbt. 24. §-ában foglaltakra tekintettel.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési tanácsadó/referens köteles írásban nyilatkozni
az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési eljárás során
tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 81. § (2)-(3) bekezdés) megőrzéséről, és köteles haladéktalanul
jelezni a KT-nek és a polgármesternek, ha az eljárás során az írásos nyilatkozat megtételét
követően áll be összeférhetetlenségi ok.
3.7. Az eljárás lefolytatásához kapcsolódó hirdetményeket, felhívásokat a polgármester hagyja
jóvá, közzétételükről a közbeszerzési tanácsadó/referens, mint annak készítője gondoskodik.
3.8. A jóváhagyott hirdetményt érintő esetleges szerkesztőbizottsági hiánypótlási felhívásban
foglaltakat a készítő vezeti át a hirdetményen a polgármester és a jegyző előzetes tájékoztatása
mellett.
4. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontása és a bírálat
4.1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontását a Bírálóbizottság és a közbeszerzési
tanácsadó/referens végzi el, annak dokumentálását a közbeszerzési tanácsadó/referens. Az erről
készült jegyzőkönyv megküldése a jegyző feladata. A Kbt. által bontásra vonatkozóan előírt,
kötelezően ismertetendő adatokat a Bizottság elnöke ismerteti, akit a bizottság tagjai egyszerű
szótöbbséggel maguk közül választanak meg. Az ajánlatoknak a Kbt. 67-70.§-ok (hiánypótlás,
számítási hiba kezelése, felvilágosításkérés, ár- és bírálati szempontokra vonatkozó indokoláskérés)

alkalmazását követő, vagy – ha ezen rendelkezések egyikét sem kell alkalmazni, az eljárást lezáró
döntést megelőző - a Kbt. 63.§ (3)-(4) bekezdések (az érvénytelenség és kizárás megállapítása, az
érvényes ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelése, azaz az ajánlatok érdemi döntésének előkészítése)
szerinti elbírálásra a Kbt. 22.§ (4) bekezdésének megfelelően legalább háromtagú
bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az
ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó KT részére. A
bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok

indokolással ellátott bírálati lapjai. A Bírálóbizottság tagjainak a Kbt. szerinti megfelelő - a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezni. 7
4.2. A Bírálóbizottság tagjait – a közbeszerzés jellegétől függően – a polgármester jelöli ki
legkésőbb az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontását megelőző 5. munkanapon, a 3. pont
alkalmazásával. A Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozóan a 3.4. és 3.5. pontban
foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
4.3.A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van és döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Üléseikről és döntéseikről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az
eljárást lezáró, KT-nek beterjesztendő döntési javaslat meghozatalára irányuló ülés esetén a
jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék a bizottsági tagok aláírással ellátott egyéni bírálati
lapjai, továbbá írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot kell készíteniük az ajánlatkérõ
nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó KT részére.
4.4. A közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont
személyek/szervezetek felelőssége csak felróhatóságon alapulhat és amennyiben megállapítható,
hogy a bírság kiszabása egy meghatározott természetes személy vagy a Bizottság valamely
résztvevője felróható tevékenységére vezethető vissza, ajánlatkérő a Közbeszerzési
Döntőbizottság által kiszabott bírság megfizetését átháríthatja.
4.5. Ajánlattevő/részvételre jelentkező kizárásáról, szerződés teljesítésére való alkalmatlanná
nyilvánításáról, valamint ajánlatának/részvételi jelentkezésnek egyéb okból történő
érvénytelennek nyilvánításáról a Bírálóbizottság előterjesztése alapján a KT dönt. A döntésről és a
döntés indokairól az érintett ajánlattevő/részvételre jelentkező tájékoztatása a jegyző feladata.
4.6. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a KT hozza meg.
4.7. Az eljárás eredményéről a közbeszerzési tanácsadó/referens elkészíti az összegezést és a
tájékoztatót, melyek közül az összegezés megküldése a jegyző, a tájékoztató feladásra történő
megküldése a közbeszerzési tanácsadó/referens feladata.
5. A szerződés
5.1. A KT döntésének megfelelően a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötése a
polgármester feladata.
5.2. A szerződés módosítását a Kbt. 132. §-ában foglaltak fennállása esetén a jegyző javaslatára a
KT hagyja jóvá.
5.3. A szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztatót a módosítás, illetve a teljesítés
napját követő 15 munkanapon belül a közbeszerzési tanácsadó/referens készíti el és teszi közzé.
5.4. A szerződés megkötésére, vagy teljesítésére való képtelenség megállapítása a KT feladata.
6. A két szakaszból álló eljárások közös szabályai
A két szakaszból álló eljárásoknál a 4. pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
részvételi jelentkezés felbontására, elbírálására, az ajánlatra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni, valamint a részvételi szakasz eredményének közlésére az egyszakaszos
eljárás eredményéről szóló tájékoztatás szabályait kell alkalmazni. .
7. A tárgyalásos eljárásokra vonatkozó különleges szabályok
A tárgyalásos eljárásban a tárgyalások a polgármester, a jegyző és a közbeszerzési
tanácsadó/referens jelenlétében zajlanak. A tárgyalásokról a jegyzőkönyvet a közbeszerzési
tanácsadó/referens készíti el.
8. A tervpályázatra vonatkozó különös szabályok
8.1. A tervpályázatra vonatkozóan a Kbt. rendelkezései szerint kell megfelelően eljárni.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Kbt. 34. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás minden
mozzanatát az előkészítéstől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell
dokumentálni. A Kbt. 36.§ (1) bekezdésének alkalmazásakor - mely szerint az eljárási
cselekmények (a Kbt.-ben, illetőleg külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett)
elektronikusan kerülnek gyakorlásra, az előbbiekben felsorolt cselekményeket külön jogszabály
szerint elektronikusan kell dokumentálni.
9.2. Az írásos dokumentumok a Kbt. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 5 évig kerülnek
megőrzésre.
9.3. A közbeszerzési eljárásokat a belső ellenőrzés útján ellenőrizni kell.
9.4. Az előzetes vitarendezés során, valamint a jogorvoslati eljárásban, a közbeszerzésekkel
kapcsolatos polgári perekben, valamint a békéltetési eljárásban az önkormányzatot a jegyző
képviseli.
10. Záró rendelkezések
12.1. Jelen szabályzat 2012. március 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit ezt követő naptól
megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
Nagylózs, 2012. február ….
...…………………………………..
Tóthné Szigeti Éva
Nagylózs Község Polgármestere
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