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A Bizottság a közbeszerzésekM7 szóló 2003. évi =XX törvény módosítása tárgyában
benyújtott T/13304. sz. törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjeszti elő :

A bizottság a törvényjavaslat 1 . és 2 . §-ainak az alábbi módosítását javasolja :

1 . „1 . § A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény (továbbiakban : Kbt.) 2 .
§ . (1) bekezdés [az alábbiak szerint módosul] helyébe a következő rendelkezés lép :

„2 . § (1) E törvény szerint kell eljárni azon beszerzéseknél, amelyeket az
ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes írásbeli szerződés megkötése céljából
kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében -
továbbiakban: közbeszerzés -, ide nem értve az állami vagy helyi önkormányzati,
jogszabályban meghatározott közszolgáltatási feladat ellátása céljából létrehozott jogi személy,
mint közvállalkozás és az alapító állami szerv vagy önkormányzat közötti, ezen feladatok
ellátására irányuló szerződést . Az alapító állami szerv vagy helyi önkormányzat ebben az
esetben is dönthet úgy, hogy e törvény szabályait önként alkalmazza .

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e törvény
alkalmazandó ."

Módosító javaslat



2 . „2. § A Kbt . 22 . § . (1) bekezdés i) pontja (az alábbiak szerint módosai] helyébe a
következő rendelkezés lép :

(E fejezet alkalmazásában ajánlatkérők :)

„i) az a jogi személy, amelyet állami feladatok vagy helyi önkormányzati feladatok
ellátása céljából, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából
hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha e bekezdésben meghatározott egy
vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes
felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület)
finanszírozza (közvállalkozás) ;"

Indokolás

A két módosító javaslat jogtechnikai pontosítást tartalmaz .

Budapest, 2004 . december 13 .
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