
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2016. február 16-án 

tartandó ülésére 
 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 

 

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 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 3544-1/2016. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2016. február 16-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 

 

 

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 4.4.3. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. január 29. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2016. (II.16.) JÜB. sz. határozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben központosított 

közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezése 
 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3544-1/2016. 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 

 

2016. február 18-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 

 

 

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető 
Városstratégiai Iroda 

Balogh Zoltán osztályvezető 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:  Rendelet-tervezet 

Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1  

 

Melléklet:    Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta: - 
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: - 

 

Megtárgyalta:  
Jogi és Ügyrendi Bizottság …/2016. (II. 16.) JÜB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

Jegyző 
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Iktatószám: 3544-2/2016. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. február 18-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 

 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

2015. november 1. napján hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: új Kbt.), mely már nem foglalja magában azt a felhatalmazó 

rendelkezést, ami alapján a helyi önkormányzat megalkothatta rendeletét a helyben 

központosított közbeszerzési rendszer létrehozatala és működtetése tárgyában.  

Az új Kbt. 32. § (1) bekezdése értelmében, több ajánlatkérő – amennyiben a 31. § alapján 

valamely központi beszerző szerv igénybevétele nem kötelező – jogosult közös központi 

beszerző szervet létrehozni vagy maguk közül az egyik ajánlatkérőt központi beszerző 

szervként kijelölni és közbeszerzéseket összevontan, központosítottan lefolytatni. A Kbt. 31. 

§-a meghatározza azokat az eseteket, amikor kötelező központi beszerző szerv igénybevétele. 

Miként azt a rendelkezéshez fűzött miniszteri indoklás is rögzíti, az új Kbt. általánosságban 

megteremti annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő szervek bármely beszerzési tárgy 

vonatkozásában közös központi beszerző szervet hozzanak létre vagy maguk közül az egyik 

ajánlatkérőt központi beszerző szervként kijelöljék és közbeszerzéseket összevontan, 

központosítottan folytassanak le.  

Az új Kbt. szabályozási koncepciója következtében a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. 

törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) alapján megalkotott tárgyi helyi önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül kell helyezni. 

 

 

Általános indokolás 

 

Az új Kbt. 32. § (1) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési rendszert létrehozó 

ajánlatkérők együttműködésének szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, 

azonban a helyi önkormányzatok tárgyi rendeletalkotását megalapozó felhatalmazó 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  
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rendelkezést sem az új Kbt., sem pedig más magasabb szintű ágazati norma nem foglalja 

magában. 

 

Az új közbeszerzési jogi törvényi szabályozás tartalmán túl utalni szükséges a jogalkotási 

szempontokra is. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § 

a) és d) pontjai alapján – a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is 

figyelembe véve – a jogalkotási hatáskörrel felruházott szervek kötelesek gondoskodni a 

tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e 

célból kiadott jogszabály keretében az elavult, szükségtelenné vált és a normatív tartalom 

nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan jogszabályi rendelkezések 

hatályon kívül helyezéséről vagy megfelelő módosításáról. 

 

A Jat. 22. §-ának érintett rendelkezéseivel szoros tartalmi összefüggésben indokolt rámutatni 

a Jat. 13. §-ában foglaltakra is, mely alapján a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül 

helyezése esetén – kivéve, ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új 

felhatalmazó rendelkezést alkottak – a hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban 

intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási 

jogszabály azon rendelkezésének a hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás 

végrehajtására irányul. 

 

A fentiekben érintett alapvető jogalkotási követelmények alapján is megállapítható, hogy a 

magasabb szintű jogszabályban – törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott 

kormányrendeletben – rögzített felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén a 

helyi jogalkotó köteles az annak alapján megalkotott helyi önkormányzati rendeletet, mint 

végrehajtási jogszabályt hatályon kívül helyezni. 

 

 

Részletes indokolás 

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 

 

Alapul véve azt, hogy az új Kbt. nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatok számára a 

helyben központosított közbeszerzési rendszer létrehozatala és működtetése tekintetében helyi 

önkormányzati rendelet megalkotására, erre tekintettel jelen rendelkezés Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 

4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

A rendelet tervezet 2. §-ához  

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 

A Jat. 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az 

előterjesztés melléklete tartalmaz. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el, 

valamint a határozat-tervezetben foglaltak szerint kérjen fel az új Kbt. 32. § (1) bekezdése 

szerinti együttműködési megállapodások aláírására. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. január 29. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet hatályon kívül helyezésének nincsenek társadalmi hatásai. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet hatályon kívül helyezésének nincsenek számottevő gazdasági, költségvetési 

hatásai. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet hatályon kívül helyezésének környezeti hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségi követelmények 

 

A rendelet hatályon kívül helyezésének egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet hatályon kívül helyezése az adminisztratív terheket csökkenti. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A jogszabályi változások teszik szükségessé a helyi rendelet hatályon kívül helyezését: 

megszűnt a törvényi felhatalmazás a tárgyi helyi önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet hatályon kívül helyezése kapcsán sem személyi, sem szervezeti, sem tárgyi, sem 

pedig pénzügyi feltételek nem szükségesek. 
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RENDELET-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (II. 18.) határozata 

A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos intézkedések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 3544-2/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 32. § (1) bekezdése szerinti – Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata intézményeivel, valamint a kizárólagos- és a többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságokkal megkötni tervezett – együttműködési megállapodások 

érdekében szükséges további tárgyalások lefolytatására, majd azok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


