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Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzati beruházásokról szóló 10/1997. 

(IV.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése 

  
Iktatószám: 16125/2011. Melléklet:  1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.) 28. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C.) 5. pont 
 
 
 
Meghívott: -  
 
 
Határozatot kapja:  -  
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzati beruházások és beszerzések esetében a közbeszerzési értékhatárokat 
meghaladó beszerzések esetén a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(Kbt.) szerint, illetve a törvényi előírás alapján a helyi Közbeszerzési Szabályzat szerint 
kell eljárni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén a Kbt. előírásait 
nem kell alkalmazni, azonban, mivel közpénzek felhasználásáról van szó, ezért helyi 
szintű szabályozás szükséges ezen beszerzések rendjére.  
A képviselő-testület 2011. május 5-i ülésén 65/2011. (V.5.) számú határozatával 
megalkotta a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések rendjét és a 
beszerzésekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozó Beszerzési Szabályzatot.  
Megalkotása óta eltelt fél évben a Beszerzési Szabályzat „jól vizsgázott”, az alkalmazása 
során szerzett tapasztalatok az mutatják, hogy az értékhatár alatti beszerzések/beruházások 
rendjének megfelelő szabályozási keretet ad, és a beszerzés nagyságrendjéhez igazítja az 
eljárás lefolytatásának munkaigényét, a bevonandó személyek számát és közreműködésük 
mértékét. 
 
A Beszerzési Szabályzat elfogadását megelőzően kizárólag az önkormányzati 
beruházások rendjéről szóló többször módosított 10/1997. (IV.15.) számú rendelet III. 
fejezete (12-16. §) szabályozta a közbeszerzési határérték alatti beruházások lefolytatását. 
Az elfogadott új szabályozás teljes egészében kiváltotta az időközben elavulttá vált 
önkormányzati rendeletet, ezért javaslom annak hatályon kívül helyezését. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt 
rendelettervezet elfogadásával döntsön a beruházási rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 
 
 
Komló, 2011. november 16. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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Rendelet-tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
../2011. (…..) 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ  

10/1997 ( IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL 
HELYEZÉSÉRŐL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A§ (2) bekezdése 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 
beruházások rendjéről szóló 10/1997. (IV.15.) önkormányzati rendelete. 
 

2. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. november 24. 

 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 
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