
36/2004. (IX. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 

3/2004. (I. 27.) Kt. számú rendelet módosításáról

Budapest-Csepel  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  gazdálkodás  hatékonyságának,  a
Képviselő-testület  döntéshozó  és  ellenőrző  szerepe,  továbbá  a  közpénzek  felhasználása
átláthatóságának biztosítása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.  §  (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  az  építési  beruházások,  szolgáltatási
megrendelések  és  árubeszerzések  (továbbiakban  beszerzések)  előkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004. (I. 27.) Kt. számú rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: „(2) A Pénzügyi,
Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottság  bármely az  (1)  bekezdésben  rögzített  értékhatár
alatti, általa fontosnak ítélt beszerzésre is elrendelheti a program és célokmány készítését.”

(2) A rendelet  6. §  (4) bekezdése helyébe az alábbi  szövegrész  lép:  „(4) A program és
célokmány  előterjesztésére  a  polgármester,  jóváhagyására  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és
Közbeszerzési Bizottság jogosult. A 2. sz. melléklet szerinti program és célokmány tervezetét
az előterjesztéshez mellékletként csatolni kell.”

2. § A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: „7. § A beszerzések szükségességéről és
az előirányzatok, valamint a beszerzési programterv elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.”

3. § (1) A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: „(2) A módosítást –
a  (4)  bekezdésben foglaltak  kivételével  –  a  változások  bekövetkezését  megelőzően kell  a
Pénzügyi,  Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottság elé  terjeszteni.  A módosító  javaslatot
indokolással, a módosított program és célokmány csatolásával kell előterjeszteni.”

(2)  A  rendelet  8.  §  (4)  bekezdése  az  alábbiak  szerint  módosul:  „Rendkívüli  esetben
(különösen  életveszély,  balesetelhárítás,  kárenyhítési  kötelezettség  esetén,  illetve  ha  a
késlekedés aránytalan többletköltséggel, érdeksérelemmel járna) a polgármester a program és
célokmányban foglaltaktól  való eltérésre  engedélyt adhat.  Ebben az esetben a  program és
célokmányt a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság soronkövetkező ülése elé
kell  terjeszteni  jóváhagyás  céljából.  E  bekezdésben  foglaltak  csak  abban  az  esetben
alkalmazhatók,  amennyiben a rendkívüli  eljárást  indokoló körülmények nem róhatók fel  a
beruházónak.”

4.  § (1)  E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  hatálybalépését
követően indult építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések esetén kell
alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  5/1995.  (III.  07.)  Kt.  rendelete  a
Pénzügyi,  Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottság  Budapest-Csepel  Önkormányzata
rendeleteiben szabályozott hatásköreiről szóló 4/D. számú mellékletének III. fejezete 5. pontja
az alábbiak szerint módosul:

III.  5.  Az  építési  beruházások,  szolgáltatás  megrendelések  és  árubeszerzések
előkészítésével, jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök



Véleményezi és rangsorolja az önkormányzat beszerzési programterveit 3/2004.  (I.  27.)  Kt.  számú
rendelet 5. § (5) bek.

Elrendelzeti bármely értékhatár alatti, általa fontosnak ítélt beszerzésre program és
célokmány készítését.

36/2004.  (IX.  21.)  Kt.  számú
rendelet 6. § (2) bek.

Jóváhagyja a program és célokmányt. 36/2004.  (IX.  21.)  Kt.  számú
rendelet 6. § (4) bek.

Dönt a módosított program és célokmány jóváhagyásáról. 36/2004.  (IX.  21.)  Kt.  számú
rendelet 8. § (2) bek.

Amennyiben  rendkívüli  esetre  tekintettel  a  polgármester  a  program  és
célokmányban foglaltaktól  való eltérésre  engedélyt  ad,  a  soronkövetkező ülésén
dönt a módosított program és célokmány jóváhagyásáról. 

36/2004.  (IX.  21.)  Kt.  számú
rendelet 8. § (4) bek. 

Tóth Mihály dr. Szeles Gábor
polgármester jegyző
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