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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 368/2014. (XI.10.) határozata alapján 

létrehozott ideiglenes bizottságának zárójelentése I. pontjában az alábbi javaslatokkal élt, 

melyet a Képviselő-testület elfogadott: 

 

„I. Békés Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága felhívja a döntéshozók 

figyelmét a közbeszerzési szabályzat betartására, valamint javasolja, hogy Békés Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatában kerüljön 

felülvizsgálásra a X. fejezetben (A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási 

rendje) meghatározott értékhatár. A három árajánlatos versenyeztetés esetében a 

bizottság javasolja, hogy a nyertes kiválasztása mindig kerüljön megindokolásra, 

valamint a döntéshozó írásban indokolja, amennyiben eltér a szabályzat 15. § (2) 

bekezdésében meghatározott három ajánlat bekérésétől.” 
 

III. 3) Az Ideiglenes Bizottság javasolja, hogy Békés Város Önkormányzata és 

Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatában kerüljön felülvizsgálásra a 8. § (2) 

bekezdés. A Bizottság felkéri a Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 

hogy a 8. § (2) bekezdésében meghatározott beszerzéseknél (Kbt. hatálya alá tatozó uniós 

értékhatár alatti közbeszerzéseknél) a döntés meghozatalára a Közbeszerzési 

Bírálóbizottság javaslata alapján, önkormányzat esetén a Pénzügyi Bizottság legyen 

jogosult. 

4) Az Ideiglenes Bizottság javasolja, hogy Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri 

Hivatala Közbeszerzési Szabályzatában kerüljenek felülvizsgálásra a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos jogorvoslati szabályok (IX. Fejezet). A Bizottság felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Közbeszerzési Bírálóbizottság jogorvoslati eljárás 

kezdeményezésével kapcsolatos hatáskörét.  

 

A Szabályzat X. fejezete az alábbiakat tartalmazza: 

„X. Fejezet 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendje  

 

15. § (1) Az egyszerű közbeszerzési értékhatáron aluli beszerzések esetében a versenyeztetés 

egyszerűsített formában történik. 

(2) Az eljárás tárgyától és értékétől függően fő szabályként nettó 300 ezer forint felett 

legalább három ajánlat bekérése szükséges. Ezen szabálytól indokolt esetben el lehet térni. 



2. 

(3) A beszerzésre ajánlatot lehetőség szerint helyi, kistérségi, ill. megyei vállalkozótól kell 

beszerezni. Az ajánlatot tevő nyilvántartott tevékenységi körébe legkésőbb szerződéskötésig 

köteles felvenni az adott beszerzéshez kapcsolódó tevékenységet. 

(4) Az ajánlatkérésről a polgármester dönt. 

(5) A beérkezett ajánlatok elbírálását és értékelését az ajánlatkérést lebonyolító személy 

végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért az 

ajánlatkérést lebonyolító személy felel. 

(6) Az ajánlatokról az ajánlatkérést lebonyolító személy javaslata alapján a polgármester 

dönt. 

(7) Ezen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen abban az esetben is, ha a 

beszerzést külső közreműködő bonyolítja le.” 

 

A pályázatokkal kapcsolatosan a Közreműködő Szervezetek, illetve Irányító 

Hatóságok a közbeszerzési értékhatár alatti, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, az 

egy szállítótól, egy költségkategóriára vonatkozó nettó 1.000.000 Ft feletti beszerzések esetén 

a szállító kiválasztásának alátámasztására és a piaci ár igazolására a megrendeléshez képest 

90 napnál nem régebbi 3 db árajánlatot kér dokumentálni. 

Tekintettel arra, hogy a Szabályzatban jelenleg nettó 300 eFt feletti beszerzések esetén van 

három ajánlatos versenyeztetési kötelezettség előírva, ezért az egységes eljárásrend 

kialakítása és a dokumentálási feladatok egyszerűsítése érdekében javasoljuk összeghatárnak 

a nettó 1 millió forintot meghatározni. Javasoljuk, hogy a Szabályzat 15. § (2) bekezdésében 

rögzített három ajánlat bekérésétől írásban indokolt esetben nyíljon lehetőség eltérni. A 

döntést javasoljuk három ajánlatos versenyeztetés esetén minden esetben írásban meghozni és 

a nyertes kiválasztása mindig kerüljön abban megindokolásra. 

 

A Közbeszerzési Szabályzat 8. § (2) bekezdésében nem javaslom a döntéshozó 

személyének megváltoztatását és ugyancsak nem indokolt a döntéshozó személyétől elvonni a 

14. §-ban a jogorvoslati lehetőségekben való döntést, illetve a Közbeszerzési 

Bírálóbizottságtól a javaslat lehetőségét, mert ezen ügyek szakmailag jelenleg megfelelő 

helyen vannak, valamint a közbeszerzési törvény is ezen szakmai előkészítő feladatokat a 

Közbeszerzési Bírálóbizottságra delegálja. 
 

A fentiekre tekintettel kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az alábbi határozati 

javaslatokat fogadja el. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2012. (I. 26.) határozatával 

jóváhagyott Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzatának 8. § (2) bekezdését, valamint IX. fejezetét nem módosítja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2012. (I. 26.) határozatával 

jóváhagyott Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzata X. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„X. Fejezet 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendje 

 

15. § (1) Az egyszerű közbeszerzési értékhatáron aluli beszerzések esetében a versenyeztetés 

egyszerűsített formában történik. 

(2) Az eljárás tárgyától és értékétől függően fő szabályként nettó 1 millió forint felett legalább 

három ajánlat bekérése szükséges. Ezen szabálytól indokolt esetben el lehet térni, melyet írásban 

rögzíteni szükséges. 



3. 

(3) A beszerzésre ajánlatot lehetőség szerint helyi, kistérségi, ill. megyei vállalkozótól kell beszerezni. 

Az ajánlatot tevő nyilvántartott tevékenységi körébe legkésőbb szerződéskötésig köteles felvenni az 

adott beszerzéshez kapcsolódó tevékenységet. 

(4) Az ajánlatkérésről a polgármester dönt. 

(5) A beérkezett ajánlatok elbírálását és értékelését az ajánlatkérést lebonyolító személy végzi. A 

bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért az ajánlatkérést 

lebonyolító személy felel. 

(6) Az ajánlatokról az ajánlatkérést lebonyolító személy javaslata alapján a polgármester írásban 

dönt. A döntésben szerepelnie kell a nyertes kiválasztásának indoka. 

(7) Ezen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen abban az esetben is, ha a beszerzést 

külső közreműködő bonyolítja le.” 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. április 22. 

Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


