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Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő 

közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatának módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

     Jogi Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma:    1 

 

Mellékletek:     Közgyűlési előterjesztés 

     

     

       

Véleményezésre megkapta: 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: 
 

 

 

Megtárgyalta: 
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Polgármestere 

 

4705-2/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő 

közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatának módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság!  

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 4.4.1. pontja alapján jelen előterjesztést 

megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2015. február 4.  

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 

…/2015. (II. 17.)  JÜB.  sz. határozat 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzéseinek 

rendjéről szóló szabályzatának módosítása 
 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4705-

2/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta 

 

A Bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. február 19. napján   

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő 

közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatának módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Temesvári Péter csoportvezető 

    Jogi Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő 

    ajánlatkérő közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata  

           

     

        

Véleményezésre megkapta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság  ..…./2015.(II. 17.)  JÜB. sz. határozata 

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: 
 

 

 

Megtárgyalta: 
 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

4705-1/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő 

közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatának módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 21/2012. (II.16.) KH. sz. határozatával fogadta el 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő  közbeszerzéseinek rendjéről 

szóló szabályzatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

22. § (1) bekezdése alapján (a továbbiakban: Közbeszerzési szabályzat). 

 

A Kbt. 22. § (1) bekezdése szerint: 

„Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 

bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 

dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen 

meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy 

testületeket.” 

 

Az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel szükségessé vált a 

Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata és módosítása.  

 

A módosítás indokául szolgál többek közt a Kbt. változása, valamint Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

mellékletének módosítása a Közgyűlés egyes bizottságainak megnevezése, valamint feladat-

és hatáskörei tekintetében. 

 

A közbeszerzést érintő bizottsági feladat-és hatáskörök – a vonatkozó SZMSZ melléklet 

szerint – a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz kerültek telepítésre. 

 

Ennek megfelelően a Közbeszerzési Szabályzat szövegszerű módosítása indokolt az érintett 

szakaszokban, illetve egyes részeiben ennek megfelelően a szakaszok, bekezdések számozása 

változik.  

 

A közbeszerzési szabályzat tartalmi módosítását indokolja továbbá, hogy a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság jelenlegi feladat-és hatásköreivel kell összhangba hozni a szabályzatot, továbbá 

olyan rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges, amelyek nincsenek összhangban a 

jelenlegi gyakorlattal. 

 

 

 

 



A Kbt.-ből adódó egyéb módosítás: 

 

A Közbeszerzési szabályzat 5. § u) pontja alapján a polgármester „gondoskodik a Kbt. 30. § 

(1) bekezdés h) pontja alapján a szerződés módosításáról, és a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) 

pontja alapján a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről.” 

 

A Kbt. módosítása folytán a 31. § (1) bekezdés f) pontja helyett a hivatkozás 31. § (1) 

bekezdés e) pontra módosul. 

 

A Közbeszerzési szabályzat 5. § z) pontja szerint a polgármester „gondoskodik, közbeszerzési 

eljárásonként csoportosítva a Kbt. 31. § (1) bekezdés a-g) pontjaiban részletezett adatok, 

információk, dokumentumok, ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről”  

 

A Kbt. módosítása folytán a 31. § (1) bekezdés a-g) pontja helyett a hivatkozás 31. § (1) 

bekezdés a-f) pontra módosul. 

 

A Közbeszerzési szabályzat 12. § (2) bekezdés n) pontja alapján: 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti 

egység köteles gondoskodni „az 5. § t) pontja szerinti írásbeli konzultáció dokumentálásáról 

és megszervezéséről.” 

 

A hivatkozás pontosítása miatt helyesen, az 5. § t) pontja helyébe az 5. § x) pontja kerül. 

 

 

Egyéb tartalmi módosítások a közbeszerzési szabályzatban: 

 

 

Az 5. § b) pontja szerint a polgármester „dönt – amennyiben kérte a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság véleményét, annak figyelembevételével – a közbeszerzési tervben nem szereplő 

vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásáról a Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján, és gondoskodik a közbeszerzési terv 

módosításának elkészítéséről akként, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság következő ülésére a 

közbeszerzési terv módosítását beterjeszti; gondoskodik a közbeszerzési terv módosításának a 

www.kecskemet.hu honlapon történő közzétételéről” 

 

Tekintettel arra, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak nem kell véleményeznie a 

közbeszerzési tervben nem szereplő vagy ahhoz képest módosított eljárásokat, ezt a 

szövegrészt indokolt kivenni a szabályzatból. 

 

Mivel a közbeszerzési szabályzat módosításának határidejét illetően a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságra vonatkozóan az SZMSZ melléklet nem tartalmaz határidőt, a „következő ülésre” 

szófordulatot szintén célszerű kivenni a szabályzatból. 

 

Javasolom továbbá a Kbt. hivatkozást kivenni a szabályzatból, figyelemmel arra, hogy a 

szabályzat szükségszerű módosítása egyébként is törvényi kötelezettség. 

 

Ennek megfelelően az 5. § b) pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

 

„dönt a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásáról, gondoskodik a közbeszerzési 

terv módosításának elkészítéséről és annak a www.kecskemet.hu honlapon történő 

közzétételéről” 

 

 

 

 

http://www.kecskemet.hu/
http://www.kecskemet.hu/


 

A közbeszerzési szabályzat 12. § (2) bekezdés k) pontja szerint: „A közbeszerzésekkel 

kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység köteles 

gondoskodni a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység tájékoztatása és a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a szerződés módosításáról, amennyiben annak 

jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt feltételei fennállnak.” 

 

Tekintettel arra, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem köteles véleményezni a szerződés 

módosításokat, azt javasolom kivenni a k) pontból. 

 

Ennek megfelelően a 12. § (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

 

„a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység tájékoztatása alapján a szerződés 

módosításáról, amennyiben annak jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt feltételei 

fennállnak” 

 
 

A közbeszerzési szabályzat 12. § (3) bekezdés f) pontja szerint: „A közbeszerzés tárgya 

szerint érintett szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni amennyiben szükségesnek ítéli 

- a szerződés módosításának kezdeményezéséről azzal, hogy előterjesztést készít a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság elé, illetve értesíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és 

koordinációs feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet.” 

 

Tekintettel arra, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem köteles véleményezni a szerződés 

módosításokat, azt javasolom kivenni az f) pontból. 

 

Ennek megfelelően a 12. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

 

„amennyiben szükséges, a szerződés módosításának kezdeményezéséről, illetve értesíti a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatok ellátásáért felelős 

szervezeti egységet” 

 

A határozat-tervezet mellékletét képezi a szabályzat módosítása. 

 

Fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

Közbeszerzési szabályzat módosítását elfogadni szíveskedjék. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 4.  

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

H A T Á R OZ A T – T E R V E Z E T    

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…............/2015. (II.19.) határozata 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzéseinek 

rendjéről szóló szabályzatának módosítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 4705-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzéseinek rendjéről 

szóló szabályzatának módosítását a Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


