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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025 számú törvényjavaslathoz a
Gazdasági és informatikai bizottság a következ ő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 37. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a további
bekezdések számozása értelemszerűen változik :

„(2) A Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési szabályzatban megjelölt, a szerz ődés aláírására
jogosult személy az eljárást megindító felhívás jogszer űségét ellenjegyzésével igazolja . Az
eljárást megindító felhívást nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illet őlega
közbeszerzési	 eljárásra	 vonatkozó jogszabályokat .	 Az	 eljárást	 megindító	 felhívás
ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg . ”

2. A törvényjavaslat 38. §-a új (10) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a további
bekezdések számozása értelemszerűen változik :

„(10) A Kbt . 341 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„341 . § (3) Ha a Közbeszerzési Dönt őbizottság azt állapítja meg, hogy a közbeszerzési
eljárást megindító felhívás jogsértő volt és bírságot szab ki, akkor az ajánlatkér ő melletta
szerződés aláírására jogosult személyt is megbírságolja .”

Indokolás

A módosító javaslat a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése és 341 . §-ának (3) bekezdése közötti
összhang megteremtését szolgálja . A két rendelkezés jelenleg nincs összhangban, mert a 6 . §
az eljárást megindító hirdetményt ellenjegyz őrő l, míg a 341 . § az eljárást megindító felhívás t
előkészítő személyrő l szól . A módosító javaslat alapján egyértelművé válik, hogy bírságolni



az eljárást megindító felhívást ellenjegyző személyt lehet és a hirdetmény nélküli tárgyaláso s
eljárás során is lehetőség lesz a felelős bírságolására .

Budapest, 2009. december 2 .
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