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E l ő t e r j e s z t é s 
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Tárgy: Segesd Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának elfogadása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A közbeszerzési eljárások lefolytatására, valamint a közbeszerzési jogorvoslati eljárás 

előírásaira vonatkozó jogszabályok 2018. január 1-től, illetve 2018. április 15-től történő 

változásai következtében szükségessé vált Segesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálása. A jelenleg hatályos szabályzat 

helyett, a változások következtében egy új szabályzat kerül megalkotásra. 

Az új szabályozási környezet alapjai közül a legfontosabbak: - a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, - a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi 

XXX. törvény, - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, - a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, - a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény, - az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, - az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával 

és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet.  

A fentiekben felsorolt új szabályozási keretek között az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által 

bevezetni kívánt változások a legrelevánsabbak az új Közbeszerzési Szabályzat elfogadásával 

kapcsolatban, így az ezekkel kapcsolatos legfontosabb elemekről szeretném tájékoztatni a T. 

Képviselő-testületet.  

A Korm. rendelet által bevezetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: 

EKR) alapjaiban változtatta meg a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban eddig 

kialakult gyakorlatot. Az EKR bevezetésére vonatkozó általános indoklás az, hogy az új uniós 

közbeszerzési irányelvek kiemelt hangsúlyt helyeznek az elektronikus kommunikáció és az 

elektronikus közbeszerzés bevezetésére. Az irányelveknek való megfelelés érdekében 

Magyarországnak – a többi tagállamhoz hasonlóan – biztosítania kell az elektronikus úton 

történő kommunikációt valamennyi magyarországi közbeszerzési eljárásban, amelyet egy 

központi, egységes, állami, elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése útján kíván 

megvalósítani. Az EKR felállításának és alkalmazásának kiemelt célja a közbeszerzési 

eljárások átláthatóságának fokozása, az eljárások gyorsabb lefolytatása, az eljárási 

cselekmények egyszerűbb véghezvitele, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a 

közbeszerzési eljárások ellenőrzésének támogatása.  
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Az irányelvi rendelkezések alapján kötelező biztosítani:  

- a hirdetmények elektronikus formában történő feladását,  

- a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását,  

- az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt.  

A fent kifejtettekkel összhangban a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása elengedhetetlen 

annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások EKR-en keresztül történő – jogszabályoknak 

megfelelő – lebonyolításához biztosított legyen az Önkormányzat belső szabályozási rendje. 

Összegzésül a Közbeszerzési Szabályzatban bevezetni kívánt főbb módosítások az EKR 

alkalmazásával kapcsolatos eljárásrend szabályozása, valamint a közbeszerzési ellenjegyzés 

bevezetése. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat 

elfogadására: 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (……) 

önkormányzati határozata közbeszerzési szabályzat elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy 

hatálybalépésével egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Segesd, 2019. március 4. 

 

        Péntek László 

         polgármester 


