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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 4041-2/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. február 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül helyezése és közbeszerzéseiről 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. melléklet 

5.4.1. pontja alapján a mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. január 19. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2017. (II. 14.) VPB. számú határozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül helyezése és közbeszerzéseiről szóló szabályzatának 

módosítása  

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4041-2/2017. ügyszámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

 

 



 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. február 16. napján   

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül 

helyezése és közbeszerzéseiről szóló szabályzatának módosítása  

 

 

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán osztályvezető 
    Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint 

ajánlatkérő – beszerzéseinek előkészítésével összefüggő 

feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzata    
         

       

Véleményezésre megkapta: - 

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: - 

 

 

Megtárgyalta: 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2017. (II. 14.) VPB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

4041-1/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül 

helyezése és közbeszerzéseiről szóló szabályzatának módosítása  

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

I.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának gyakorlati alkalmazása során számos eljárásrendi 

nehézség merült fel. 

 

A közbeszerzési eljárás értékhatárát el nem érő beszerzések esetén külön eljárás lefolytatását 

jogszabály nem írja elő, azt önkormányzatunk önként vállalta fel. A beszerzési eljárások 

lefolytatása a közbeszerzési eljárásokhoz hasonlóan bonyolult eljárásrenden alapul, ami nem 

biztosít nagyobb piaci versenyt a szakosztályok által egyszerű eljárásrendben megvalósuló 

árajánlatokkal alátámasztott úgynevezett „három árajánlatos” eljárások lefolytatásához képest, 

ugyanakkor az elmúlt évek beszerzési gyakorlata alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a 

közbeszerzési értékhatár alatti, adott értékhatárhoz kötött beszerzési eljárások lebonyolítása 

jelentős terhet ró a hivatali adminisztrációra. Emellett az úgynevezett „három árajánlatos” 

eljárások jogi kereteit megadják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74-

6:76. §-aiban rögzített szabályok. Ezek kitérnek a szerződéskötési kötelezettség kérdéseire, az 

ajánlati kötöttség kérdéseire és egyéb eljárási szabályokra. Így ez a versenyeztetési eljárás is 

jogilag szabályozott. Ezen úgynevezett „három árajánlatos” eljárások lefolytatásának 

meghatározása nem a szabályzatban célszerű, hanem az egyes beszerzésekhez kapcsolódó 

közbeszerzési szempontú állásfoglalásokban. 

 

II.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 256/2015. (XI.25.) határozatával 

fogadta el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

közbeszerzéseiről szóló szabályzatát (a továbbiakban: közbeszerzési szabályzat) a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése 

alapján. 

 

A Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján 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. 

 

2017. január 1-jétől a Kbt. egyes rendelkezései módosultak. Az időközben bekövetkezett 

jogszabályi változásokra valamint a gyakorlat során felmerült problémákra és a belső 

ellenőrzés által tett javaslatokra tekintettel szükségessé vált a közbeszerzési szabályzat 

felülvizsgálata. 

 

A közbeszerzési szabályzat tartalmi módosítását indokolja továbbá, hogy Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről 

szóló szabályzatából olyan rendelkezések átemelése vált szükségessé jelen szabályzatba, 

amelyek meghatározzák a beszerzési igény esetén felmerülő teendőket. 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat a határozat-tervezet 

mellékletét képezi, melyben vastagon szedve jeleztük a módosításokat. 

 

Fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzéseiről szóló szabályzatának hatályon kívül helyezését és Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzéseiről szóló szabályzatának 

módosítását elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Kecskemét, 2017. január 19. 

 

 

       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 

…............/2017. (II.16.) határozata 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzéseiről 

szóló szabályzatának módosítása és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló 

szabályzatának hatályon kívül helyezése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 4041-1/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. november 30. napján hatályba lépett Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 256/2015. (XI.25.) határozata mellékletét 

képező Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

2. A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – 

beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló 

szabályzatát 2017. február 20. napján történő hatálybalépéssel, módosításokkal egységes 

szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


