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Költségvetési és pénzügyi 

 bizottságának  
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának  
 
 

Gazdasági bizottságának Önkormányzati bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a 
közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló  

T/11289. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Gazdasági bizottsága, valamint Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a 
közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló, T/11289. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/11289/7-8. számú bizottsági 
módosító javaslatokat. 
 
 

1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. § új (2) bekezdésében a Kbt. 22. §-át 
a következő (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(2) A Kbt. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) E fejezet alkalmazásában nem minősül ajánlatkérőnek az V. vagy VII. fejezet 
szerinti eljárásra kötelezett szervezet.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/11289/7/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésében a Hgt. 27. § 
§ (4)-(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Hgt. 27. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(4) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben a 21. § (3)–(5) 
bekezdésének figyelembevételével meghatározott közszolgáltatás vagy egyes elemei 
ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni 
(vagy azért, mert nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe a szerződés megkötése, vagy azért, 
mert a Kbt. szerinti kivételi körbe esik). A közszolgáltató kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg. 
 
 (5) A közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az eljárást 6 hónapon belül 
ismételten meg kell kezdeni. A közszolgáltatási szerződés megkötéséig a települési 
önkormányzat [maga] köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/11289/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.   A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Kbt. e törvény 1. §-ának (1) bekezdésével módosított 22. §-a (2) bekezdésének 
b) pontját, a Kbt. e törvény 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított 22. § (5) bekezdését, a 
Kbt. e törvény 1. §-ának [(2)] (3) bekezdésével módosított 257. §-a (3) bekezdésének első 
mondatát, a Kbt. e törvény 1. §-ának [(3)] (4) bekezdésével kiegészített 299. §-ának (2) 
bekezdését, valamint a Kbt. e törvény 1. §-ának [(4)] (5) bekezdésével módosított 300. §-a (1) 
bekezdésének első mondatát az e törvény hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre 
kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/11289/7/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdését új a) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "5. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) a Kbt. 168. § (4) bekezdésének „feltéve, hogy nem minősül egyben a 162. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti ajánlatkérőnek” szövegrésze; 
 
 b) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. §-a (1) bekezdésének n) pontja; 
 
 [b)] c) a Hgt. 59. §-a (2) bekezdésének ce) pontja." 
 

Indokolás: Lásd a T/11289/7/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. október 4. 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke  

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke  

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági 

bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 
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