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40/2002. (VIII.27.) sz. önkormányzati rendel 
a Közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X. 1.) sz. rendelet 

módosításáról 
A XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§.(1) bek. a.)pontjában és a 
közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL tv. 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 1. §-a helyébe az alábbi lép: 
A rendelet hatálya kiterjed: 
(1) XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalára, 
(2) XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, illetve jogelődje 

által alapított költségvetési szervekre. 
 
2. § 
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi lép: 
(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 polgármester. 

(2) Összeférhetetlenség esetében az ajánlatkérő a polgármester által megbízott 
tisztségviselő, vagy köztisztviselő. 

 
3. § 
A rendelet 4. §. (2) bekezdése utolsó mondata helyébe az alábbi lép: 
A jegyzőkönyvet az ajánlattevők részére 5 munkanapon belül meg kell küldeni. 
 
4. § 
A rendelet 5. §. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi lép: 
A benyújtott ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítésére legalább három tagból 
álló értékelő bizottságot kell létrehozni. 
 
5. § 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2002. augusztus 22. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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1. § 
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A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételében foglaltak alapján szükséges 
módosítani  a rendeletben meghatározott szervezetek körét. A közbeszerzésekről 
szóló 1995. évi XL tv. 1. §-ban meghatározott szervezetekre a törvény hatálya 
kiterjed, az Önkormányzat rendeletében ezeket a szervezeteket nem szükséges 
nevesíteni. 
 
2. § 
A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek köre megváltozott, ezért ezen szervezetek 
tekintetében szükségessé vált ismételten az ajánlatkérő személyének a 
meghatározása. Az ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat és 
annak jogelődje által alapított költségvetési szervek tekintetében a polgármester. 
 
 
3. § 
Az önkormányzati rendelet nem térhet el a törvényben meghatározott határidőktől, 
ezért a jegyzőkönyv megküldésének határidejét az ajánlattevők részére a törvényben 
megállapított határidővel azonosan kell szabályozni. 
 
4. § 
Hasonlóan az előbbi szakaszhoz képest a törvényben meghatározott számú értékelő 
bizottságot szükséges az önkormányzati rendeletben is meghatározni. 
 
5. § 
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 
 
Budapest, 2002. augusztus  22. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. augusztus 27. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
              jegyző 
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