
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2015. november 24-én 

tartandó ülésére 
 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül 

helyezése és új beszerzési szabályzat elfogadása 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 
Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1  

 

Melléklet: Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta: - 
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: - 

 

Megtárgyalta: - 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 31597-3/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. november 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül 

helyezése és új beszerzési szabályzat elfogadása 

 

 

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 5.4.1. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2015. november 5. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2015. (XI. 24.) VPB. számú határozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül helyezése és új 

beszerzési szabályzat elfogadása 

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 31597-3/2015. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. november 25-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül 

helyezése és új beszerzési szabályzat elfogadása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 
Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma:  1  

 

Mellékletek: - 

 

Véleményezésre megkapta: - 
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: - 

 

Megtárgyalta: - 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …/2015. (XI. 24.) VPB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

Jegyző 
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Iktatószám: 31597-1/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül 

helyezése és új beszerzési szabályzat elfogadása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: új Kbt.) 2015. 

november 1. napján történt hatályba lépésére figyelemmel indokolt Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének 159/2014. (VI. 12.) határozata mellékleteként 

elfogadott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának (a továbbiakban: önkormányzati 

beszerzési szabályzat) felülvizsgálata. 

 

Hasonlóan az önkormányzati közbeszerzési szabályzathoz, ebben az esetben is célszerűnek 

mutatkozik, hogy hasonlóan az eddigiekhez, egy önálló önkormányzati beszerzési 

szabályzat keretében szabályozzuk a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások 

lebonyolítási rendjét, melynek keretében – a korábbi szabályozásban foglaltakhoz 

viszonyítva – leginkább technikai jellegű újraszabályozási igény merült fel az egyéb 

tartalmi módosítások mellett. 
 

Az új önkormányzati beszerzési szabályzat tervezete a jelen előterjesztés határozat-

tervezetének a mellékletét képezi. 

 

Indokolt röviden bemutatni az önkormányzati beszerzési szabályzat legfontosabb tartalmi 

változásait.  

 

Az új Kbt. előírásaival harmonizálóan az önkormányzati beszerzési szabályzat – a 

szolgáltatás megrendelés, az árubeszerzés, valamint az építési beruházáson túl – a tárgyi 

hatálya alá vonja az építési és a szolgáltatási koncessziót is. 

 

Lényeges újítás, hogy az önkormányzati beszerzési szabályzat a felelős szervezet 

kötelességévé teszi az új Kbt. 28. §-ának alkalmazását a beszerzési eljárások 

tekintetében is. E szerint az ajánlatkérés előtt a felelős szervezet köteles a beszerzési 

eljárást előkészíteni, melynek keretében a beszerzés becsült értékének felmérése érdekében 

például  

 bekérhet a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatokat, 

 elemezheti a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett 

piackutatások eredményeit, 

 igazságügyi szakértőt vehet igénybe, 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  
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 felmérheti a szakmai kamarák által ajánlott díjszabásokat, 

 felmérheti a szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken 

alapuló, részletes építési adatbázist,  

 tanulmányozhatja a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztikát, vagy  

 elemezheti az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseit. 

 

Önkormányzatunk tárgyi szabályozása eddig nem tartalmazott arra vonatkozóan 

rendelkezéseket, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban az alkalmassági 

követelményeket úgy köteles meghatározni, hogy az adott beszerzési eljárásban 

ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek nagy 

valószínűséggel megfeleljenek, valamint a szerződés teljesítésére potenciális lehetőséggel 

rendelkezzenek, a megfelelő verseny és – nyertességük esetén – a piaci áron történő 

szerződéskötésre. Ennek érdekében beiktattunk az önkormányzati beszerzési 

szabályzatunkba olyan előírásokat, melyek ezen elvárás megvalósításának alapjául 

szolgálnak. Ezen eljárási cselekmények keretében a felelős szervezet az alábbiak megtételére 

köteles: 

 az ajánlatkérő korábbi, a tervezett beszerzés tárgyához hasonló tárgyra vonatkozó 

beszerzési eljárási dokumentumainak, különösképpen az azok alapján kötött 

szerződéseinek elemzésére, 

 a beszerzés tárgya szerint érintett gazdasági szereplőkre vonatkozó közhiteles 

nyilvántartásokban fellelhető szakmai és gazdasági tevékenységre vonatkozó adatok 

tanulmányozására, 

 a beszerzés tárgya szerint érintett gazdasági szereplők papír alapú vagy elektronikus 

kommunikációs felületein elérhető referenciáinak elemzésére, vagy 

 előzetes piaci konzultáció lefolytatására a beszerzés tárgya szerint érintett gazdasági 

szereplőkkel. 

 

A nyertes ajánlattevő megfelelő kiválasztása érdekében az adott beszerzési eljárásban 

alkalmazandó értékelési módszer háromféleképpen történhet. Egyrészt a legalacsonyabb 

ár módszerével, másrészt a legalacsonyabb költség módszerével, harmadrészt a legjobb 

ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – 

szempontokkal, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Az alkalmazandó értékelési 

szempontokat az adott beszerzési eljárás tartalmát alapul véve a felelős szervezet az új Kbt. 

kapcsolódó rendelkezéseire figyelemmel határozza meg. 

 

Látható, hogy az önkormányzati beszerzési szabályzat tervezete jelentős mértékben az új 

Kbt.-ben foglalt szabályozásokra figyelemmel lett kialakítva. Következésképpen – hasonlóan 

az önkormányzati közbeszerzési szabályzathoz – ezen dokumentum tekintetében is 

figyelemmel kell lennünk a hatályba lépő végrehajtási rendeletekre az önkormányzati 

beszerzési szabályzat esetleges jövőbeli módosításának megtétele érdekében. 

 

Figyelemmel a fentiekre, a jelenleg hatályos önkormányzati beszerzési szabályzatot hatályon 

kívül kell helyeznünk az új önkormányzati beszerzési szabályzat egyidejű 

hatálybaléptetésével.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2015. november 5. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2015. (XI. 25.) határozata  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül helyezése és új 

beszerzési szabályzat elfogadása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 31597-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2014. július 1. napján hatályba lépett Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének 159/2014. (VI. 12.) határozata mellékletét képező 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzéseiről szóló szabályzatát hatályon kívül helyezi, és 2015. november 30. napján 

történő hatálybalépéssel új beszerzési szabályzatot fogad el jelen határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


