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országgyűlési képviselő

Módosító javasla t

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján a közbeszerzésekrő l szóló 2015 . évi CXLIII . törvény, valamint az azzal
összefüggő törvények módosításáról szóló T/6983 . számú törvényjavaslathoz a köv 'etkező

,módosító javaslatot

terjesztjük elő és kérjük, hogy a jelen javaslatot a Gazdasági bizottság tárgyalja meg :

A törvényjavaslat 15 .§-ában foglalt Kbt . 5 .§-ának (3) bekezdése a következ őképpen módosul :

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a támogatásból megvalósuló beszerzés
vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya al á
nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési
beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább
huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzé s

[a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból ,

b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból ,

c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból, ]

[d)] a) fejlesztési és innovációs célú támogatásból, '

[e) nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, ]

[f)]1) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt közvetlen támogatásból, vagy

[g)] ) bármely, uniós forrásból származó – 2015 . november Hét megel őzően megjelent
felhívás alapján odaítélt – támogatásból



d) Vidékfejlesztési Programból származó – mezőgazdásági kis- és középvállalkozások
esetén 50%-os támogatást meghaladó mértékű – támogatásbó l

valósul meg."

Indokolá s

A törvényjavaslat alapján a 25 millió forint feletti uniós vagy állami támogatás ú
beszerzéseknél a fenti 7 esetben mégsem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni . Azonban a
kivételek körét szeretnénk csökkenteni, így továbbra is közbeszerzési eljárást kellen e
lefolytatni az általunk kivett esétekben, illetve egy esettel szeretnénk b ővíteni a kivételek
körét, amikor a mez őgazdasági kis és középvállalkozás 50%-ot meghaladó Vidékfejlesztés i
Programból származó támogatásból részesülnek.

Budapest, 2015 . november 5 .

Jobbik Magyarországért Mozgalom


	page 1
	page 2

