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Javaslat

önkormányzati pályázatok bizottsági vizsgálatának elrendelésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§ (3) bekezdése, 
valamint  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  24/2020. 
(VIII.27.)  önkormányzati  rendeletének  2.  melléklet  6.  pontja  alapján  a  Közgyűlés  egyes 
önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre. 

Javasolom,  hogy  a  Közgyűlés  hozzon  létre  Pályázatokat  Vizsgáló  Ideiglenes  Bizottságot  (a 
továbbiakban: Bizottság) az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tagjaiból, hogy a 2014 és 
2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 
keretében  meghirdetett  pályázatokat,  azok lebonyolítását,  a  lefolytatott  közbeszerzéseket,  egyéb 
beszerzési  eljárásokat,  a  megkötött  szerződéseket  és  a  pályázatok megvalósítását  vizsgálja  felül 
szabályszerűségi szempontból. A Bizottság elnökének Tolnai Sándort, helyettesének Dudás Nándort 
javasolom  megválasztani.  A  vizsgálat  elvégzésének  határidejét  2020.  december  31.  napjában 
javasolom meghatározni. A vizsgálat lefolytatása során célszerű engedélyezni a Bizottság számára 
külső  szakértő  vagy  szakértők  igénybevételét,  az  ehhez  szükséges  forrást  a  Közgyűlésnek  az 
önkormányzat  költségvetésében biztosítania  kell.  A szakértők  kiválasztására  irányuló  beszerzési 
eljárás  során  a  bizottság  tegyen  javaslatot  legalább  3  gazdasági  szervezetre  vagy személyre  a 
polgármester,  mint  kötelezettségvállaló  számára. Javasolom  továbbá  a  Bizottság  elnökének 
megbízását  arra,  hogy  a  vizsgálat  lefolytatását  vezesse  és  a  vizsgálatot  követően  a  Bizottság 
megállapításait tartalmazó jelentést a Közgyűlés vizsgálati határidő lejártát követő rendes ülésére 
terjessze be. 

Tisztelt Közgyűlés!
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a 
Pénzügyi Bizottság tagjaiból Pályázatokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottságot hoz létre, hogy a 2014 és 
2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 
keretében  meghirdetett  pályázatokat,  azok lebonyolítását,  a  lefolytatott  közbeszerzéseket,  egyéb 
beszerzési  eljárásokat,  a  megkötött  szerződéseket  és  a  pályázatok megvalósítását  vizsgálja  felül 
szabályszerűségi szempontból.
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