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SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Kbt. gyakorlati alkalmazása, a közbeszerzési 

eljárás törvénynek megfelelő módon történő lebonyolítása érdekében Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szabályzatot alkotja. 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A jelen szabályzat célja Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által 

indított, a Kbt. hatálya alá eső beszerzések átláthatóságának, nyilvánosságának, 

ellenőrizhetőségének megteremtése, az eljárás rendjének, az eljárás során hozott 

döntésekért felelős személyek, testületek, valamint az eljárásban résztvevők felelősségének 

meghatározása. 

 

2. A szabályzat hatálya Szentendre Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által visszterhes 

szerződés megkötése céljából lefolytatott törvényben meghatározott tárgyú, és értékű 

beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: közbeszerzés) terjed ki. 

  

3. A közbeszerzési eljárást a Kbt., a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok és 

szabályok (Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatói, Közbeszerzések Tanácsa 

ajánlásai) rendelkezéseinek betartásával kell előkészíteni és lefolytatni, biztosítva a verseny 

tisztaságát, a nyilvánosságot és az esélyegyenlőséget. 

 

4. A mindenkori hatályos értékhatárokat a Kbt. illetve az éves költségvetési törvény állapítja 

meg. 

 

5. A közbeszerzési eljárás törvényben meghatározott szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 

amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi. 

 

6. Nem vehet részt az eljárás lefolytatásában és az eljárás során a döntéshozatalban olyan 

személy, aki a Kbt. 10. § alapján összeférhetetlen. Az összeférhetetlenségből adódó kárt az 

érintett személy köteles megtéríteni. 

 

7. Az eljárásban résztvevő személyek a közbeszerzés során tudomásukra jutott információkkal 

az ajánlattevőket jogtalanul nem segíthetik, és azokat az eljárás alatt és azt követően 

jogosulatlan személy tudomására nem hozhatják. Az eljárásban résztvevő személyek – 

képviselő, állandó bizottság tagja és a polgármesteri hivatal köztisztviselői kivételével - 

titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni. A titoktartási kötelezettségét megszegő személy 

felel az ebből adódó kárért. 

 

8. Az ajánlati, ajánlattételi felhívásban elő kell írni, hogy a győztes ajánlattevő visszalépése 

esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

 

9. Csak sürgős esetben zárható ki a hiánypótlás lehetősége. 
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10. A Közbeszerzési Munkacsoport (a továbbiakban: KM) eseti tagjának megbízására 

vonatkozó iratmintát, valamint az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

iratmintáját jelen közbeszerzési szabályzat 1., és 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

11. A közbeszerzés során eljárást lezáró döntés: 

-  az érvényesnek nyilvánított ajánlatok közül a nyertes, valamint a második legkedvezőbb 

ajánlat kiválasztása, 

-  a Kbt. 92. §-ában meghatározott döntések. 

 

 

II. Fejezet 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, felelősségi rend 

 

1.  A jegyző feladatai:  

 

- felel az eljárás adminisztrációjáért,  

- felel a döntést hozó testületek pontos, gyors tájékoztatásáért, 

- felel az eljárás törvényességéért, kivéve, ha a törvénytelenség oka a   KM, vagy a 

Képviselő-testület, illetve a  Költségvetési és Vagyon- valamint a Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottságok tájékoztatást, javaslatot figyelmen kívül hagyó döntése,  

- gondoskodik az ajánlatok felbontásáról,  

- közreműködik az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásában, 

- közreműködik a tárgyalások lefolytatásában,  

- gondoskodik az eljárás eredményének kihirdetésének adminisztrációs teendőiről, 

- törvényben meghatározott esetben gondoskodik a részvételi, ajánlati, ajánlattételi 

felhívásoknak, azok esetleges módosításának, visszavonásának, az eljárás 

eredményének, a szerződés módosításának és egyéb hirdetmények közzétételéről, 

- törvényben meghatározott esetben gondoskodik a részvételi, ajánlati, ajánlattételi 

felhívások, azok esetleges módosításának, visszavonásának, a kiegészítő tájékoztatás, 

az eljárás eredményének és egyéb tájékoztatások ajánlattevők számára történő 

megküldéséről.  

Fenti kötelezettségek a jegyzőt nem terhelik, ha az eljárásba közbeszerzési szakértő, 

vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadó kerül bevonásra. 

- Jelzi a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét a beszerzésről döntést 

követően a beszerzés tárgya figyelembe vételével és a becsült érték meghatározásával, 

- gondoskodik az eljárás lefolytatásához szükséges adatok, dokumentumok 

beszerzéséről,  

- átveszi és a bontásig megőrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat,  

- gondoskodik a közbeszerzés iratanyagának megőrzéséről,  

- gondoskodik a Kbt. 5. §-ban meghatározott közbeszerzési terv, a Kbt 16. §-ban 

meghatározott éves statisztikai összegzés, a Kbt. 18. §-ban meghatározott bejelentés, a 

Kbt. 42. §-ban meghatározott előzetes összesített tájékoztató és egyéb, jogszabályban 

előírt beszámoló törvényben meghatározottak szerinti benyújtásáról, 

- az eljárást lezáró döntést követően megkötött szerződés teljesítését figyelemmel kíséri, 

- gondoskodik arról, hogy az eljárásba bevont - nem képviselő, vagy állandó bizottság 

tagja, és nem a polgármesteri hivatal köztisztviselői állományába tartozó – személyek 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tegyenek. 
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2.  A Polgármester feladatai:  

 

- kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés meghozatalát a 

Képviselő-testületnél, 

- gondoskodik az eljárás eredményének kihirdetéséről,  

- megköti az eljárás győztesével, annak visszalépése esetén a második helyezettel a 

szerződést,  

- gondoskodik a Kbt. 5. §-ban meghatározott közbeszerzési terv, a Kbt 16. §-ban 

meghatározott éves statisztikai összegzés, a Kbt. 18. §-ban meghatározott bejelentés, a 

Kbt. 42. §-ban meghatározott előzetes összesített tájékoztató és egyéb, jogszabályban 

előírt beszámoló Képviselő-testület elé terjesztéséről, 

- ellátja az eljárás belső ellenőrzését. 

 

3.  A Képviselő-testület feladatai:  

 

- dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, 

- dönt az eljárás győztesével, visszalépése esetén második helyezettjével megkötendő 

szerződés szövegéről, 

- a KM javaslata alapján dönt az ajánlatok érvénytelenségéről, valamint az ajánlattevők 

kizárásáról, 

- a KM javaslata alapján meghozza a részvételi szakaszt és az eljárást lezáró döntést, 

- dönt közbeszerzési szakértő bevonásáról,  

- közösségi értékhatárt elérő közbeszerzés esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót von 

be az eljárásba 

- indokolt esetben a részvételi szakaszt, vagy az eljárást lezáró döntést a Költségvetési és 

Vagyon- valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságokra ruházza át, 

- dönt a Kbt. 5. §-ban meghatározott közbeszerzési terv, a Kbt. 16. §-ban meghatározott 

éves statisztikai összegzés, a Kbt. 18. §-ban meghatározott bejelentés, a Kbt. 42. §-ban 

meghatározott előzetes összesített tájékoztató, valamint egyéb, jogszabályban előírt 

beszámoló tartalmáról.   

 

4.  A Közbeszerzési Munkacsoport (KM) feladatai és a rá vonatkozó egyéb rendelkezések:  

 

- a közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a döntések meghozatala az 

az ajánlat érvénytelenségét megállapító, az ajánlattevő eljárásból kizárásáról szóló, a 

részvételi szakaszt lezáró, valamint az eljárást lezáró döntés kivételével,  

- az eljárás fajtájának megállapítása, 

- az ajánlati, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, valamint a két szakaszból álló eljárás 

lefolytatása esetén a részvételi felhívás tartalmának jóváhagyása, 

- az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálása, 

- hiánypótlásra felszólítás, 

- a tárgyalások lefolytatása, 

- az ajánlat érvénytelenségét megállapító, az ajánlattevő eljárásból kizárásáról szóló, a 

részvételi szakaszt lezáró, valamint az eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat 

elkészítése, 

- az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás megküldéséig, illetve közzétételéig a 

szükséges mértékben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltételein jogosult 

változtatni, ha az a szerződés érvénytelenségének kiküszöbölése, vagy az eljárás 

eredményessége, érvényessége érdekében szükséges.  
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4.1. A KM állandó tagjai: dr. Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál, Magyar Judit képviselők.  

 

4.2. A KM elnöke a Polgármester – akadályoztatása esetén az Alpolgármester. 

 

4.3. A KM eseti tagjai: 

- a közbeszerzés tárgya szerinti, 

- pénzügyi, 

- közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező, Polgármester által jelölt, a KM tagjai által elfogadott 

személyek.      

 

4.4. A KM elnökének feladatai: 

- a KM eseti tagjainak megbízása 

- a KM munkájának szervezése és irányítása, 

- a KM személyes és írásbeli képviselete, 

- a KM tagjainak összeférhetetlenségi vizsgálata, összeférhetetlenség esetén új tag 

megbízásának kezdeményezése. 

 

5.  Közbeszerzési szakértő, hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai: 

 

- szakértőként közreműködik a közbeszerzési eljárás lefolytatásában,  

- közreműködik a becsült érték meghatározásában,  

- javaslatot tesz az eljárás fajtájának kiválasztására, 

- a részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívást elkészíti egyezteti a KM-al, 

- közzététeszi az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívásokat,  

- a részvételi dokumentáció, a közbeszerzési műszaki leírás kidolgozásában, 

egyeztetésében közreműködik, 

- a részvételi, közbeszerzési dokumentációt sokszorosítja, és értékesíti, 

- vezeti a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bontását, arról jegyzőkönyvet készít 

- a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat értékeli, azokat a polgármesteri hivatal 

épületéből csak átvételi elismervény és az elvesztésből, késedelmes 

visszaszolgáltatásból adódó kárért való felelősséget átvállaló nyilatkozat ellenében 

viheti ki,  

- javaslatot tesz az eljárásból történő kizárásra, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, 

valamint az érvényes ajánlatok közül a nyertes és a második legkedvezőbb ajánlatra, 

- elkészíti az indokolással ellátott bírálati lapok tervezeteit, 

- koordinálja a bírálati munkát, a közbeszerzési jogszabályok és egyéb alkalmazandó 

szabályok tartalmáról szükség szerint felvilágosítást ad, 

- a bírálat befejezésekor jogszabályban meghatározott minta szerinti összegzést készít, 

gondoskodik annak ajánlattevők számára történő megküldéséről, jogszabályban 

meghatározott esetben közzétételéről, 

- a részvételi szakasz és az eljárás eredményét kihirdeti, 

- megadja a Kbt. 97. §-ában meghatározott tájékoztatást, 

- gondoskodik az eljárás eredményének közzétételéről, 

- elkészíti az eljáráshoz szükséges valamennyi írásos anyagot, szükség szerint 

gondoskodik annak megküldéséről és közzétételéről, 

- felügyeli az eljárás jogszerűségét minden, az adott közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási 

cselekményt illetően. Az észlelt jogsértést szóban, annak figyelmen kívül hagyása 

esetén írásban haladéktalanul jelzi, 
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- ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a közbeszerzési szakértő, hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó eljárásba történő bevonása esetén a jegyzőnek nem kell ellátnia.  

 

 

III. fejezet 

A részvételi jelentkezések és ajánlatok elbírálása 

 

1.  Az elbírálás két lépésben, először a formai majd a tartalmi értékeléssel történik.  

 

2.  A formai értékelés során a KM azt vizsgálja, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés, vagy 

ajánlat megfelel-e a felhívás illetve a dokumentáció formai követelményeinek.  

 

3.  A formai értékelés során alkalmasnak minősülő részvételi jelentkezést, ajánlatot a tartalmi 

értékelés szempontjai szerint kell tovább vizsgálni.  

 

4.  A tartalmi vizsgálat a felhívásban meghatározottak szerint történik.  

 

Jelen közbeszerzési szabályzatot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

357/2004 (XI.09.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

Szentendre, 2004. november 09. 

 

 

 

     

  Miakich Gábor 

 polgármester 
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1. számú melléklet 

 

Megbízás 

 

 

 

A mai naptól megbízom Önt a „……………………………………………………………….” 

tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Munkacsoportjának munkájában való részvételre.  

A megbízás az eljárás lezárulásáig, illetve visszavonásig érvényes. 

Munkáját a Kbt., illetve Szentendre Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában leírtak 

alapján kell végeznie.  

Munkája során köteles betartani a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

összeférhetetlenségi, valamint titoktartási szabályait. 

Munkájához sok sikert kívánok! 

 

Szentendre, ……………………….. 
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2. számú melléklet 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, mint a Szentendre Város Önkormányzata által indított 

„……………………………………………………….” tárgyú közbeszerzés lebonyolítására - 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 8. § (3) bekezdése alapján - 

létrehozott Közbeszerzési Munkacsoport tagja ezúton úgy nyilatkozom, hogy a Kbt. 10 §-ban 

foglaltakat ismerem és ennek alapján kijelentem, hogy összeférhetetlenség velem szemben nem 

áll fenn. 

Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott minden olyan üzleti 

titkot, közbeszerzési eljárás során tett ajánlattal összefüggő gazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó minden olyan tényt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához akár 

az ajánlatkérő, akár valamely ajánlattevőnek méltányolható érdeke fűződik, megőrizni 

tartozom. 

 

 

 

Név:      Aláírás: 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 

Szentendre, ………………………. 

 

 

 


