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 a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről 
 
 XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 1995. évi XL. törvény 96. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzési 
eljárás kiírásával és elbírálásával kapcsolatos tevékenység részletes szabályairól, az abban eljáró 
személyekről az alábbi rendeletet alkotja. 
1. § A rendelet hatálya kiterjed:  
 a./ XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára, illetve annak Polgármesteri 
Hivatalára. 
 b./  XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, illetve jogelődje által alapított 
költségvetési szervekre. 
2. §   (1) Az Önkormányzat, a  Polgármesteri Hivatal,  illetve  az Önkormányzat költségvetési   
szervei   közbeszerzésének   minősül  a  XVIII.  kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete  éves költségvetéséről szóló rendeletében jóváhagyott intézményi költségvetés 
terhére megvalósuló beszerzés. 
 (2) A  rendelet  1.  §.  a./  és  b./  pontjában  meghatározott  szervezetek árubeszerzései, 
építési beruházásai  és  szolgáltatások megrendelése (közbeszerzés)    során,  ha  azok értéke a 
külön törvényben  meghatározott összeget eléri vagy meghaladja, a rendelet szabályai  szerint 
kötelesek eljárni.  
3. §  (1) Az  ajánlatkérő  jogait  és  kötelezettségeit  az  ajánlatkérő  nevében eljáró személy  
gyakorolja. Az 1. §-ban felsorolt szerveknek a törvény hatálya  alá   tartozó   közbeszerzései   
tekintetében   az   ajánlatkérő nevében eljáró személy (továbbiakban: ajánlatkérő): 
 a./ XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, valamint a Polgármesteri 
Hivatal közbeszerzései vonatkozásában a polgármester, 
 b./ az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a polgármester. 
 (2) Összeférhetetlenség esetében az ajánlatkérő a polgármester által megbízott tisztségviselő 
vagy köztisztviselő. 
4. § (1) Az ajánlatok felbontását a polgármester által meghatározott személyek végzik. 
 (2) Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
tartalmazza: 
 - az ajánlattevő nevét, székhelyét, (lakóhelyét), 
 - az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, 
 - a vállalt teljesítési határidőt, 
 - az ajánlat esetleges érvénytelenségének okát, 
 - a kizárt ajánlattevők körét, 
 - az ajánlatokra vonatkozó egyéb lényeges körülményeket. 
A jegyzőkönyvet a bizottság minden tagjának alá kell írni. 
5. § (1) A benyújtott ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítésére legalább öt tagból álló értékelő 
bizottságot kell létrehozni. A bizottság tagjait az ajánlatkérő kéri fel a közbeszerzésben megfelelő 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező hivatali, illetve intézményi dolgozók köréből. A bizottságba  
jogi végzettségű dolgozót  minden esetben be kell vonni. Az ajánlatkérő szükség esetén jogosult külső 
szakértő igénybevételére is. 
 (2) A bizottság a beérkezett ajánlatokról szakvéleményt készít, amely különösen tartalmazza 
az alábbiakat: 
 - az ajánlat megfelel-e az ajánlatkérésben meghatározott szempontoknak, 
 - az ajánlattevő rendelkezik-e teljesítéshez szükséges gazdasági, pénzügyi háttérrel, 
 - az ajánlattevő műszaki, technikai szempontból alkalmas-e az ajánlat teljesítésére, 
 - az ajánlattevő az ajánlatában foglaltakat miként kívánja megvalósítani, mely szakmai, 
műszaki egységeit veszi igénybe a feladat elvégzéséhez, 
 - milyen alvállalkozókat kíván az ajánlattevő igénybe venni a teljesítéshez, 
 - az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó referenciái, 
 - az ajánlattevő a vállalandó feladatot minőségileg miként kívánja tanúsítani, 
 - az ajánlattevő alkalmas-e az ajánlatkérésben előírt egyéb feltételek teljesítésére, 
 - az ajánlatkérő által kért egyéb információkról alkotott vélemény. 
 (3) A bizottság szakvéleményében az ajánlatkérésben megfogalmazott szempontokat 
figyelembe véve állást foglal arról, hogy összességében melyik a legelőnyösebb ajánlat, értékelési 
sorrendet állit fel. A szakvéleményt valamennyi értékelő aláírja. 
6. § (1)  A benyújtott ajánlatokról az ajánlatkérő  dönt. 



 (2) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 
  - a kihirdetés helyét, időpontját, 
  - a résztvevők felsorolását, a részvétel minőségének feltüntetésével, 
  - a kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevő nevét, 
  - az elbírálás eredményét, 
Az eredmény közzétételéről az ajánlatkérő gondoskodik. 
 (3) A polgármester minden év március 31-ig köteles a Képviselő-testületnek beszámolni az 
előző évben végzett közbeszerzés főbb adatairól és tapasztalatairól. A polgármester a közbeszerzési 
eljárás eredményeiről 25 millió forintot meghaladó összegű közbeszerzés esetén a Képviselő-testületet 
írásban tájékoztatja. 
7. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 
előírásai az irányadóak. 
8. § (1)  A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 (2) A költségvetési szervek a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek a 
polgármester részére összeállítást készíteni az olyan beszerzésekről, amelyek 1996. évben a 
közbeszerzésekről szóló törvény 95. §-ának hatálya alá esnek, valamint a jelenleg folyamatban levő 
azon szerződéseket is feltüntetni, melyek elérik a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt. 
 (3) A költségvetési szervek adatszolgáltatási kötelezettsége a (2) bekezdés szerint minden év 
március 31-ig kötelező. 
 (4) A polgármester köteles a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül az (1) bekezdés 
szerinti összeállítást az önkormányzat és a polgármesteri hivatal tekintetében elkészíteni. 
 (5) A polgármester az építési beruházásokról minden év március 31-ig köteles a 
közbeszerzési törvény 28. §-ában meghatározott, előzetes összesített tájékoztatót elkészíteni. 
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I N D O K O L Á S 

1. § A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL.  törvény 96. §. (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat saját maga, az önkormányzat hivatala és az általa alapított 
költségvetési szervek vonatkozásában jogosult rendeletet alkotni közbeszerzési eljárás kiírásával és 
elbírálásával kapcsolatban a törvényben előírtak végrehajtására, valamint jogosult eljáró személyek 
tevékenységét szabályozni. 
2. § A közbeszerzésekről szóló törvény meghatározza azokat az értékhatárokat, melyeket 
meghaladóan árubeszerzés, építési beruházás, építési műszaki terv készítés, valamint szolgáltatás 
igénybevétele esetén a közbeszerzési törvény előírásai szerint kell az érintett szervezeteknek 
lebonyolítani. A rendelet meghatározza a közbeszerzés fogalmát a költségvetésre alapozva. 
3. § A rendelkezésre álló anyagi források korlátozott volta, a pénzeszközök hatékonyabb 
felhasználása érdekében célszerű az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek 
közbeszerzési eljárásait központosítani és a polgármesteri hivatal hatáskörébe vonni. A rendelet-
tervezet meghatározza, hogy kit kell ajánlatkérő személyen érteni. 
4. § A pártatlan elbírálás és az utólagos ellenőrizhetőség fontos garanciáját képezik a 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerülő adatok. 
5. § Az ajánlatok szakszerű elbírálása és a döntés minden szempontból megfelelő előkészítése 
céljából nélkülözhetetlen a bizottsági előkészítés. A költségvetési szerveket érintő közbeszerzés 
folyamatába be kell vonni az érintett költségvetési szerv vezetőjét, vagy az általa megjelölt személyt. 
Garanciális szempontból szintén fontos a jogi végzettségű dolgozók részvétele az eljárásban. 
6. § A döntés után a kihirdetés garanciális elemeit állapítja meg, mely szintén az utólagos 
ellenőrizhetőséget biztosítja. A polgármester beszámolási kötelezettsége a Képviselő-testület 
ellenőrzési feladatait segíti. 
7. § A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény határozza meg az eljárás alapvető szabályait, 
melyet minden esetben szükséges betartani a közbeszerzések során. 
8. § Meghatározza a költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal adatszolgáltatási 
kötelezettségét a közbeszerzési törvény hatálya alá eső beszerzésekről. Mindez segíti a felkészülést a 
közbeszerzés gördülékeny és hatékony lebonyolítására. 
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