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Tárgy: Javasla1

Révfütöp Nágykiizség Önkormányzata
Képviselő-testüléte

Révfülöp
Villa Filip tér 8.

8253

Tasztelt Képviseló-testÜlet!

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-teslülete (a továbbiakban;
Képvise'ő-testúlet) műkódésének tairvényességi fe!ügyeleti eliárásban történő
vizsgálata alapján, a MagyaroÍszág helyi ainkormányzatairól szóló 2011. évi
clxxxlx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133' s (2) bekezdésébén biztosítotl
hataskörömben eljáÍva aZ alábbi

élek. 
javaslatta:

A Képviselő_testület 2016. ÍebÍUál 3-án 16,30 órai kezdetiel megtartott rendkíVi]:i
nyilvános Úlésén (a továbbaakban: NyilVános u:és) a Révfülöp, Káli úti járda és
csapadékvíz elvezetés ll' szakasz építése a 775. szelvényig tárgyú közbeszerzési
eljá.ás eredményének megállapitása napirendben a döntést - 1/2016' (ll.03') Kt.
határozat (a továbbiakban: Határozat) - nyílt szavazással, a jelenlevó képviseaő_
tes1Ületitagok 5 igen szavazatáVal, ellenszavazat és tartózkodás né|kül hozta meg'
A nyílt szavazási mód alkalmazása 1órvénysértó'
A Közbeszerzésekról szóló 2015. éVi cxllll' töÍVény (a továbbiakban; új Kbt') az
átmeneti Íende|kezések kóZött a 197. s (2) bekezdésében rögziti, hogy a
hatálybalépését megelózően megkezdett beszerzé$ekre a 2o1,. évi cvl|l' 1örvény (a
iovábbiakban: Kbt') szabályait kell alka|mazni. A Kbl. 22' s (5) bekezdés köteiezó
szabályának alkalmazásával minden képvise]ó-testü|eti haláskörbe taÍozó
közbeszerzési eljárásl aezáró döntési néV szeljnti szavazássa| szükséges meghozni.
Az új Kbt.26' s (5) b€kezdésében testüleli döntéshozó esetében a néV szerinli
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szavazás alkalmazását a 20'15' novembeÍ 1'

eIjárások Vonatkozásában is előiÚa'
A néV szeÍilti szavazás módjáró, a lvlótv' 48' s
szeÍVezeti és működési szabályzat rende|kezik'

napját követően indult kÖzbeszerzési

(3) bekezdésében rógzíteitek sze.int a

Tekintettel arra' hogy a nyílt szavazási rnód alkalmazása nem eÍedményezi a
Határozat érvénytelenségél, és a törvényséÉés utólagosan nem orvosolhaló,
javaslalban hívom fel a Képviseló-tes1iilet figye|mét, hogy a iövóben az Új Kbt.
fent idézett reldelkezésének be1artására Íokozott figyglmet fordítson.

Kérem, hogy a fentijavaslatot az Mötv. 133. s {2} bekezdése alapján a Képviselő_
tes1üle1 legkésőbb a javasaat kézbesítésétól számitott 30 napon belül tárgyal'a
mgg, s bozzon döntóst annak elfogadásáról vagy elutasításáró|.

A he|yi önkolmányzatok törvényességi felügyeletéÍ]ek részletes szabályairól
szóló 11912012' (Vl'26.) Korm. rendelet 4. $ (3) bek*désének megfelelően a
javasla1ot esetlegesen e|utasító döntés indokáról a döl1ést követó 8 napon belül,
Írásban kérek táiékoztatást.

Veszprém' 20í6. íebruár l2.

Tisztelette l;

Takács szabo!.s
kormánymegbízott
ben és megbízásából


