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Gyál Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata 

 
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből 
megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny 
megvalósulásának elősegítésére Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja:  

FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat célja 

1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Gyál Város 
Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, szakszerű, hatékony és egyben jogszerű lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési 
eljárások dokumentálásának rendjét. 

A szabályzat hatálya 

2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozóira, az 
Önkormányzat nevében eljáró személyekre, szakértőkre, lebonyolító szervezetekre és 
mindazokra, akik az Önkormányzat által elindított közbeszerzési eljárás előkészítésében, 
lebonyolításában részt vesznek. 

3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – 
árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás-megrendelésre és 
szolgáltatási koncesszióra, amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá 
ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az Önkormányzat ajánlatkérő. 

4) A szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt.-ben meghatározott, a törvény 
szerint kivételi körbe tartozó [Kbt. 9. § és 111. §] beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel 
a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelő eljárás alkalmazásáról, szükségességéről – 
bevont szakértő véleménye alapján – a jegyző dönt. 

5) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások 
esetén is. 

A közbeszerzés értékhatárai 

6) Az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós-, és nemzeti értékhatárokat a 
Közbeszerzési Hatóság által közzétett tájékoztató tartalmazza. 

Az ajánlatkérő jogállása 

7) Az Önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya 
alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó 
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beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására 
kötelezett. 

Értelmező rendelkezések 

8) A szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a 
Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a 
közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati 
felhívásban, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű 
meghatározásáról. [Kbt. 3. §] 

A közbeszerzési eljárás alapelvei 

9) A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő köteles biztosítani a Kbt. alapelveinek érvényre jutását, így különösen a 
verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.  

10) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban 
esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevők számára. 

11) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően 
köteles eljárni. 

12) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közpénzek felhasználásakor a hatékony és 
felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva köteles eljárni. 

13) Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők, és a közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást kell nyújtani az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az 
Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek 
a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

14) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont 
személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni a Polgármestert és a 
Jegyzőt, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről, bármilyen, az 
eljárás tisztaságát veszélyeztető és a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlel. 

15) A Kbt. 36. § (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a II. fejezetben említett 
Közbeszerzési Munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) állítja össze és a 
Polgármester jóváhagyását követően megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

16) Az eljárásban résztvevő személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott 
adatokat titokban tartani és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne 
férhessenek hozzá. 

17) Az Önkormányzat tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggően 
kötelezettség-vállalásra jogosult a Képviselő-testület. 

18) A központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozásról a 
Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 
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19) A Képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását 
megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben 
eltérő felelősségi rendet is megállapíthat, amelyről határozatban dönt. 

20) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérő nevében történő másik ajánlatkérő általi 
lefolytatásáról szóló  meghatalmazásról a Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő 
testület dönt. 

A közbeszerzések dokumentálásának általános rendje 

21) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell 
dokumentálni a Kbt. rendelkezéseinek és az Önkormányzat iratkezelési szabályzata 
szerint. 

22) A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körű, annak minden elemére és 
részfolyamatára kiterjed. 

23) Amennyiben az eljárásban tanácsadó, szakértő szervezet kerül bevonásra, akkor a 
tanácsadónál, szakértő szervezetnél megőrzésre kerülő valamennyi eredeti iratról 
haladéktalanul másolati példányt kell az Önkormányzat dokumentációjába helyezni. Az 
eljárás lezárását követően a tanácsadónál, szakértő szervezetnél lévő valamennyi eredeti 
iratot az Önkormányzatnak át kell adni megőrzésre. 

24) A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását, illetve 
a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni.  

25) Az eljárás dokumentálásáról és az iratok őrzéséről a Munkacsoport, illetve a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége gondoskodik. 

26) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel 
kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a Munkacsoport végzi el a 
Polgármester egyidejű tájékoztatásával. 

Irányadó jogszabályok 

27) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 1. számú függeléke 
tartalmazza. 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének rendje 

28) A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai 
alapján kell elvégezni. 

29) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának 
és végrehajtásának ellenőrzését az Önkormányzat belső ellenőri feladatait ellátó szervezet 
végzi. 

30) Belső ellenőrzés eredményeként a szükséges intézkedésre javaslatot tesz: Jegyző 
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31) A szükséges intézkedésről a Polgármester dönt. 

FEJEZET 
AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, 
valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, 
építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az 
ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy négy különböző személynek kell eleget tennie a 
törvényi elvárásnak. 

Közbeszerzési Munkacsoport 

2) A Szabályzatban foglalt feladatok végrehajtása elősegítésére, az egyes közbeszerzési 
eljárások előkészítésére és végrehajtására Munkacsoport kerül létrehozásra.  

3) A Munkacsoport állandó tagjai: Jegyző, tartós távolléte esetén azAljegyző; Pénzügyi és 
Adó Iroda vezetője, tartós távolléte esetén helyettese, és az adott beszerzés tárgyának 
témafelelőse. 

4) A közbeszerzési eljárásban – adott esetben – a közbeszerzés tárgya szerinti szakértőt, 
szakértőket a Jegyző javaslatára a Polgármester jelöli ki. 

5) A Munkacsoport a feladatokat a témafelelős, valamint – pályázati forrásból 
megvalósuló közbeszerzések esetén - a Projektmenedzser szakmai iránymutatása alapján 
végzi. 

6) A közbeszerzési eljárások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat –
megbízási szerződésben rögzítettek szerint – felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóés bonyolító szervezet is elláthatja, amelyről a Munkacsoport javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

Bíráló Bizottság 

7) Az Önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján legalább háromtagú Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. A bírálóbizottság felállításakor 
törekedni kell arra, hogy a tagok száma páratlan legyen. 

8) A bírálóbizottság állandó, teljes jogú tagjai: 

-‐ jogi szakértelmet biztosító személy: Jegyző vagy Aljegyző, 

-‐ pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Pénzügyi és Adó Iroda vezetője, 
helyettesítés esetén helyettese, 
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-‐ az adott beszerzés tárgyának témafelelőse 

-‐ a Polgármester által kijelölt tárgy szerinti szakértő(k), 

-‐ a Képviselő-testület által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó(k). 

9) A bírálóbizottság elnöke: Jegyző vagy Aljegyző. 

10) A bírálóbizottságot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (továbbiakban: PGB) az egyes 
eljárások során eseti taggal bővítheti. 

11) A Képviselő-testület saját tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező 
személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Az ilyen tag a bírálóbizottság döntéshozatalában nem 
vehet részt. 

12) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a 
bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti. 

13) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a Kbt. 27. § (3) bekezdésében jelzett 
szakértelmek mindegyikének legalább egy–egy képviselője jelen van. A bírálóbizottság 
határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza. 

14) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

15) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság 
elnöke felel. 

16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóaz Önkormányzattal, mint ajánlatkérővel polgári jogi vagy munkaviszonyban 
álló azon természetes személy vagy szervezet, aki/amely megfelel a jogszabályban előírt 
szakmai és gyakorlati követelményeknek, és ilyen minősítésben az arra jogosult szerv őt 
nyilvántartásba vette. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakértelmével 
köteles a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatását elősegíteni, a döntés 
előkészítésében részt venni. 

17) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és 
az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett (5) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. 
18) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a 
közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás 
szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. 
19) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni: 

a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat; 
b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t; 
c) az összegezést. 
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Bonyolító szervezet 

20) Az Önkormányzat, a beszerzéseinek szakszerű lefolytatása érdekében Bonyolító 
szervezetet bízhat meg, hogy a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 
nevében eljárjon.  

21) A Bonyolító szervezet az eljárások alatt a Kbt. szabályainak érvényesülését biztosítja.  

22) A Bonyolító szervezet hatásköre lehet különösen: Az egyes beszerzésekkel 
kapcsolatosan az eljárást előkészítő szakasztól, az eljárás megindításán keresztül, az eljárást 
lezáró cselekményig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései betartásának biztosítása, az 
ehhez szükséges döntési javaslatok előterjesztése a döntést hozó, vagy a bírálóbizottság felé.  

23) A Bonyolító szervezet feladatát írásos szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. 

24) Adott esetben a Bonyolító szervezet nevében eljáró személy egyben felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó is lehet, ha a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és azt 
igazolja. 

Projektmenedzser, témafelelős 

25) A Projektmenedzser a projektfeladat megvalósítását célzó, benyújtott – majdnyertes– 
pályázati dokumentumban, illetve támogatási szerződésben megjelölt, az Önkormányzatot 
képviselő felelős személy. 

26) A projektfeladat pályázat útján központi költségvetési hazai vagy nemzetközi források 
igénybevételével megvalósuló feladat.  

27) Ha a közbeszerzési eljárás projektfeladat végrehajtása érdekében kerül lebonyolításra, a 
Projektmenedzser közreműködik a közbeszerzési eljárásban.  

28) A Projektmenedzser, valamint a témafelelős közreműködik a közbeszerzési eljárás 
tárgya szerinti műszaki dokumentáció elkészítésében, az értékelési szempontok 
meghatározásában, az ajánlatok értékelésében, ezért tagja a Munkacsoportnak és a 
bírálóbizottságnak. Ellenőrzi, hogy a kötelezettségvállalásban foglaltak megfelelnek-e a 
projektfeladat megvalósítására létrejött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek, az 
elszámolásra és egyéb, a megvalósításra vonatkozó kritériumoknak.  

Összeférhetetlenség 

29) A Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a 
szabályzat 2. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell 
tennie a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. A nyilatkozatok 
beszerzéséért a Munkacsoport felel. 

30) A Képviselő-testület – valamint a PGB – tagjai megválasztásukat követően az alakuló 
ülés  után, de legkésőbb az új Képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési 
eljárás megindítása előtt általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot 
a szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza. 

31) Az önkormányzati képviselők megbízatása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban 
az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. 
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Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt 
haladéktalanul jeleznie kell a Polgármester és a bírálóbizottság elnöke felé. 

32) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben 
nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig. 

FEJEZET 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Bejelentési kötelezettség 

1) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a 
Munkacsoport felel. 

Hirdetmények feladása 

2) A Közbeszerzési Értesítőben, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények 
elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás 
formájában kell teljesíteni.  

3) Az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (EHR) az elektronikus feladáshoz 
szükséges felhasználói jogosultsági beállításokért a Munkacsoport felel. 

4) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény közzétételét 
írja elő, úgy a hirdetményt – amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik – a 
Munkacsoport adja fel a Kbt. szabályai szerint. 

Éves összesített közbeszerzési terv 

5) Az Önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 42. § 
(1) bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) 
készít. A közbeszerzési terv elkészítéséért a Munkacsoport felel.  

6) A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület határozatban fogadja el. 

7) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a 
Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület a közbeszerzési tervben hagyja jóvá. 

8) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a Képviselő-testület 
határozatban dönt. 

9) A közbeszerzési terv elfogadását követően az Önkormányzat kizárólag olyan 
közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a 
tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a Képviselő-testület a 
Munkacsoport javaslata alapján határozattal módosítja. 

10) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás 
következik be, a közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a Munkacsoport javaslata alapján 
határozattal módosítja. 

11) A közbeszerzési tervben szereplő módosítás előkészítéséért a Munkacsoport felel. 
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12) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a Munkacsoport 
felel. 

Előzetes összesített tájékoztató 

13) Az Önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít, de a 
Képviselő-testületeseti jelleggelettől eltérően dönthet. 

14) Amennyiben előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről dönt a Képviselő-testület, 
úgy a tájékoztatót az éves összesített közbeszerzési terv alapján a Munkacsoport készíti el és 
intézkedik annak hirdetmény útján, és a honlapon történő közzétételéről. 

Éves statisztikai összegzés 

15) Az éves statisztikai összegezés elkészítését a Munkacsoport végzi, majd – 
gondoskodikannak közzétételéről legkésőbbtárgyévet követő évmájus 31-ig. 

Adatszolgáltatás 

16) A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelező információknak a http://www.gyal.hu/ címen 
történő közzétételéért a Munkacsoport felel.  

Becsült érték meghatározása 

17) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő 
körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának módját és 
megalapozottságát írásban kell dokumentálni. 

18) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a Munkacsoport végzi. 

Közbeszerzési eljárás megkezdésének a feltételei 

19) A közbeszerzési eljárást megkezdeni akkor lehet, ha az Önkormányzat éves 
költségvetésben biztosított a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy 
megfelelő biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre 
áll, továbbá akkor, ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, 
vagy fog benyújtani. 

A felhívás elkészítése 

20) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló 
felhívást, tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az Önkormányzat érdekeit 
maradéktalanul szem előtt tartva a Munkacsoport készíti el és terjeszti a PGB elé. A felhívás 
elkészítéséért és szabályszerűségéért a Munkacsoport felel. 

21) A felhívást a PGB hagyja jóvá, egyben döntést hoz a Kbt. alapján a közbeszerzési 
eljárásban való részvétel jogának a jogszabályokban meghatározottak szerinti fenntartásáról. 

22) A felhívás jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg. Az 
eljárás a felhívás feladásával, illetőleg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. 
§ 23. pontja szerinti eljárási cselekménnyel kezdődik meg. 
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A közbeszerzési dokumentumok elkészítése 

23) Amennyiben az eljárás során közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: 
dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció összeállításáért a Munkacsoport felel. A 
dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható.  

24) A dokumentációt - benne a már ismert lényeges szerződési feltételekkel - a PGB hagyja 
jóvá. 

FEJEZET 
AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI 

Ajánlattételi és részvételi szakasz 

1) A részvételi/ajánlati felhívás módosításáról, a felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai 
szerint, a Munkacsoport javaslata alapján a PGB dönt, a 2) pontban taglaltak kivételével. 

2) Az eljárás során a részvételi/ajánlattételi határidő meghosszabbításáról a Munkacsoport 
dönt, melyről a soron következő ülésen tájékoztatja a PGB-t. 

3) A részvételi/ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló közvetlen tájékoztatás a 
Munkacsoport feladata. 

4) A dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a Munkacsoport javaslata 
alapján a PGB dönt. 

5) A kiegészítő tájékoztatást a Munkacsoport állítja össze a Kbt. szabályai szerint. 

6) A kiegészítő tájékoztatás ajánlattevők részére történő megküldése a Munkacsoport 
feladata. 

7) A kiegészítő tájékoztató szerinti konzultáció/helyszíni bejárás lebonyolítása a 
Munkacsoport feladata, és felel a konzultáció jegyzőkönyv formájában történő 
dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért. 

8) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a Munkacsoport koordinálja, és felel 
annak elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért. 

9) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is 
megbízható,akinekfeladat- és felelősségi körét a megbízási szerződésben rögzíteni kell. 

10) A dokumentációt átvevő cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, 
telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) a dokumentáció átadásakor a Kbt. 
előírásai alapján lehetőség szerint rögzíteni kell. A dokumentáció átadásáról átvételi 
elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. Az adatrögzítés kizárólagos 
célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási 
kötelezettségének az Önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem 
használhatók fel. Az adatvédelmi jogszabályok előírásait biztosítani kell. 

11) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Munkacsoport köteles 
intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. 
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12) Az ajánlati biztosíték visszafizetését a Munkacsoport kezdeményezi a Pénzügyi, 
Számviteli és Adó Iroda vezetőjénél. A visszafizetésről, és megfizetésről a Pénzügyi, 
Számviteli és Adó Iroda vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. 

13) A részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. 
Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a 
csomagolása sértetlen-e, és megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
követelményeknek. 

14) A részvételi jelentkezések/ajánlatok átvételéről, továbbá azok bontásig történő őrzéséről 
a Munkacsoport gondoskodik. 

A részvételi jelentkezések/ajánlatok felbontása 

15) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a Munkacsoport felel. 

16) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv ajánlattevők/jelentkezők részére történő 
megküldéséről a Munkacsoport gondoskodik. 

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálása és értékelése 

17) A részvételi jelentkezések/ ajánlatok elbírálását a bírálóbizottság végzi. A bírálati 
munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke 
felel. 

18) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 

19) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálóbizottság testületként felel. 

20) A részvételi jelentkezések/ajánlatok hiányosságait a Munkacsoport állapítja meg, és 
gondoskodik a hiánypótlási felhívás megküldéséről a részvételre jelentkezők/ajánlattevők 
részére. 

21) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a felhívás és a dokumentáció 
rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a részvételi 
jelentkezéseket/ajánlatokat. 

22) A Kbt. 71. § szerinti számítási hibajavítást és az ajánlattevők tájékoztatását a 
Munkacsoport végzi el. 

23) A Kbt. 71. § szerinti indokolást, felvilágosítást, tisztázást a Munkacsoport kéri be az 
ajánlattevőtől. 

24) A nyilvántartások ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása a Munkacsoport feladata. 

25) A sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. A 
sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a Kbt. szabályai szerint. 

26) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület 
részére, amely adott esetben egyben tartalmazza az ajánlat(ok) Kbt. szerinti érvénytelennek 
nyilvánítását is és az ajánlattevő(k)  kizárásáról történő döntést is. A bírálóbizottság bírálatban 
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részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról bírálati lapot kell kiállítania. A szakvéleményt és 
döntési javaslatot a bírálóbizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé. 

27) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, és az ajánlat(ok) érvénytelennek 
nyilvánításáról, továbbá az ajánlattevő(k) kizárásáról a bírálóbizottság szakvéleménye és 
döntési javaslata alapján a Képviselő-testület határozatban dönt. Amennyiben a Képviselő-
testület a bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni. 

28) Az eljárást lezáró döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni [Kbt. 27. § 
(5)] 

29) A Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Bizottság Kbt. 72. § (6) bekezdés 
szerinti tájékoztatásért a Munkacsoport felel. 

Írásbeli összegezés elkészítése 

30) A Munkacsoport a részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálásáról a Kbt. szabályai 
szerint írásbeli összegezést készít. 

31) Az összegezést a részvételre jelentkezők/ajánlattevők részére a Munkacsoport küldi 
meg a Kbt. szabályai szerint. 

Előzetes vitarendezés, iratbetekintés 

32) Az előzetes vitarendezési kérelemre az Önkormányzat álláspontját a Munkacsoport 
alakítja ki és a bírálóbizottság elnöke hagyja jóvá. 

33) A választ a Munkacsoport küldi meg az ajánlattevők részére. 

34) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a Képviselő-testületet 
soron következő ülésén tájékoztatja. 

35) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a Munkacsoport biztosítja és bonyolítja 
le. Az iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

36) A Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a Munkacsoport adja meg. 

FEJEZET 
AZ EGYES ELJÁRÁSFAJTÁK SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

A meghívásos eljárás 

1) A Kbt. 82.-83. § szerinti keretszámra és a rangsorolás módjának meghatározására 
Munkacsoport javaslata alapján a PGB jogosult. 

2) Az ajánlattételi felhívás megküldése Munkacsoport feladata. 

A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

3) A Kbt. szerinti keretszámra és a rangsorolás módjának meghatározására a 
Munkacsoport javaslata alapján a PGB jogosult. 
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4) A tárgyalás(oka)t folytathat le a PGB, vagy felhatalmazása alapján: 

-‐ a Polgármester, 

-‐ a Munkacsoport. 

5) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a Munkacsoport felügyeli. 

6) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a Munkacsoport 
felel. 

7) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok bírálatát a bírálóbizottság végzi. 

8) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 

9) Az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a PGB 
dönt. 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

10) Az ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a Munkacsoport javaslata 
alapján a PGB határozza meg. 

11) Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők részére a Munkacsoport küldi meg. 

12) A tárgyalás(oka)t folytathat le a PGB, vagy felhatalmazása alapján: 

-‐ a Polgármester, 

-‐ a Munkacsoport. 

13) Az eljárás során az ajánlatok bírálatát a bírálóbizottság végzi. 

14) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 

15) Az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a PGB 
dönt. 

16) A Közbeszerzési Döntőbizottság és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásáért a 
Munkacsoport felel. 

Versenypárbeszéd 

17) Az ajánlattételi felhívást a részvételre jelentkezőknek a Munkacsoport küldi meg. 

18) A versenypárbeszéd során a szabályzat V. fejezet 3)–7) pontjai megfelelően 
alkalmazandók. 

19) Az eljárás során az ajánlatok bírálatát és értékelését a bírálóbizottság végzi. 

20) A bírálóbizottság munkáját a Munkacsoport segíti és készíti elő. 
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Keretmegállapodásos eljárás 

21) Az eljárás során a nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell. 

22) A keretszámot a Munkacsoport javaslata alapján a PGB határozza meg. 

23) Amennyiben előre nem látható körülmény miatt az ajánlatkérő a keretmegállapodás 
megkötésére nem lenne képes, a Képviselő-testület dönt a beszerzés meg nem valósításáról. A 
döntést követően a tájékoztatást és értesítést a Munkacsoport küldi meg az érintetteknek. 

24) Az  ajánlattételi felhívást a Munkacsoport küldi meg az ajánlattevők részére. 

FEJEZET 
NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

1) Az Önkormányzat nemzeti eljárásrendben általános esetben nem alkalmazza a Kbt. 112. 
§ (1) a) pont szerinti önálló eljárási szabályok kialakítását. Közbeszerzési eljárásait a Kbt. 
Második Részében meghatározott szabályok szerint folytatja le, a Kbt. 113.-116. §-ban foglalt 
eltérésekkel. 

2) A Képviselő-testület egyedi döntésben határozhat úgy, hogy az Önkormányzat a 
közbeszerzést – amennyiben annak törvényi feltételei fenn állnak – önálló eljárási szabályok 
kialakításával valósítja meg. 

3) Az önálló eljárási szabályok szerint történő beszerzés esetén a szabályrendszer 
kialakítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az Önkormányzat külső szakértőt 
von be. 

4) Az önálló eljárási szabályok rendszerét a Képviselő-testület fogadja el. 

5) Azeljárásban valamennyi tájékoztatást a Munkacsoport küldi meg az ajánlattevők 
részére. 

6) A szabályzat uniós eljárásrendre vonatkozó szabályozását és előírásait a választott 
közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel megfelelően alkalmazni kell. 

FEJEZET 
A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE 

1) A szerződés megkötését a Munkacsoport készíti elő. 

2) A szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester írja alá. 

3) Az alvállalkozó személyét érintő módosításhoz történő hozzájárulást a Munkacsoport 
javaslata alapján a Polgármester adja meg. A Munkacsoport a javaslatát megelőzően a Kbt. 
alapján megvizsgálja a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó alkalmasságát. 

4) A szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról szóló, Kbt. 
135. § szerinti nyilatkozatot – a Projektmenedzser vagy témafelelős jóváhagyása után – a 
Polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy adja ki. 
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5) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért a Pénzügyi és Adó 
Iroda vezetője felel. 

6) A szerződés Kbt. 141. §  szerinti módosításáról az értesítéstaMunkacsoport küldi meg 
az ajánlattevők részére. 

FEJEZET 
A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT SZABÁLYAI 

1) A Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és visszavonásáról a PGB dönt. 

2) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő 
megküldése és esetleges hiánypótlása a Munkacsoport feladata. A kérelmet megküldése előtt 
a Polgármester hagyja jóvá. 

3) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetéséről a Polgármester 
jóváhagyását követően a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője gondoskodik. 

4) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági 
felülvizsgálatát a Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület kezdeményezheti. 

5) A keresetlevelet a Munkacsoport készíti el és a Polgármester jóváhagyását követően 
nyújta be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 

6) Az eljárás felfüggesztéséről a Munkacsoport dönt, melyről értesíti a Közbeszerzési 
Döntőbizottságot és a soron következő ülésen tájékoztatja a PGB-t. 

FEJEZET 
A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1) Amennyiben az Önkormányzat tervpályázat céljából folytat le közbeszerzési eljárást, a 
szabályzat általános szabályain túl a 2)-4) pontban foglaltak az irányadók. 

2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati eljárások 
szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: tervpályázati rendelet) 
előírásait is alkalmazni kell. 

3) Amennyiben a tervpályázat lebonyolítása nem kötelező, a tervpályázati rendelet szerinti 
lezáró döntést a Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg. 

4) A Képviselő-testület a tervpályázati eljárást megelőzően, az adott tervpályázati eljárásra 
vonatkozó döntési és felelősségi rendet, valamint – szükség szerint – eljárási szabályokat 
határoz meg. 

FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1) Az Önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító személyek és szervezetek kötelesek a 
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az 
azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 
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Irányadó jogszabályok 

 
 
 
 
2015. évi CXLIII tv.  A közbeszerzésekről 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet  A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról 

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet 
 A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 

teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 
ellenőrzéséről 

310/2015 (X.28.) Korm. rendelet  A tervpályázati eljárásokról  
320/2015 (X.30.) Korm. rendelet  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről  

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 
 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról  

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 
 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól 

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet  Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

324/2015 (X.30.) Korm. rendelet 

 A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten 
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 
illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról.  

44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 

 A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegzésről 

45/2015 (XI.2.) MvM rendelet  A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

46/2015 (XI.2.) MvM rendelet  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes 
regisztrációjáról 

2003. évi CXXIX. törvény  A közbeszerzésekről 
2011. évi CVIII. törvény  A közbeszerzésekről 
188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet  A hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 
 A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről 

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet  
 A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő 

gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések 
országos központosított rendszeréről 

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet  A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos 
szabályairól 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  A tervpályázati eljárások szabályairól 

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet  A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról 

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
 A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és 

alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet  Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 
 A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 

érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő 
beszerzések sajátos szabályairól 

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet  A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet  A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
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mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről 

48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet  A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek 
beszerzésének előmozdításáról 

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 

256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 A 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával 

összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések 
sajátos szabályairól 

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet  Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő 
dokumentációjának tartalmáról 

14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 
 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai 
összegezések mintáiról 

8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztató  A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről 

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 
 A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási 

cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 
alkalmazásáról  

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet   A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes 
szabályairól   

1/2006. (I. 13.) PM rendelet 
 A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és 
díjazásról 

40/2005. (III. 10.) Korm.rendelet  A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló 
beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról  

228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 

 A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten 
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 
illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról  

224/2004. (VII. 22.) Korm.rendelet  A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről  

168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi 
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről  

143/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet 
 Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, 

nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól  

137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet  A tervpályázati eljárások részletes szabályairól  
 

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet  A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének 
részletes és sajátos szabályairól 

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 

 A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és 
közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének 
rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő 
közzététel rendjéről és díjáról  

30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet   A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező 
felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról 

29/2004. (IX. 8.) IM rendelet 
 A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező 

közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó 
szabályokról  

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet 
 A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról 

 
A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó belső szabályzatok  

-‐ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete  
-‐ A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata  
-‐ Szabályzat a kötelezettségvállalásról, az érvényesítésről, az utalványozásról, az 

ellenjegyzésről és a számlák igazolásának rendjéről 
-‐ Az Iratkezelési szabályzat. 

 
 



  2. sz. függelék 

 

 
 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 
 

Alulírott …………………..…. mint a Gyál Város Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy 

velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglalt kizáró 

körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

Egyben kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott üzleti 

titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően harmadik 

személy, szervezet tudomására nem hozom. 

Jelen nyilatkozatot az Önkormányzat által ………………………………… tárgyban 

lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. 

Kelt: Gyál, ……………..………… 

 

 

 ........................................………….. 
 aláírás
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Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 

Alulírott …………………… (lakcím: ………………) Gyál Város Önkormányzat (2360 

Gyál, Kőrösi út 112-114.)  Képviselő-testületének/Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja 

nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott 

kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem: 

25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 
helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság 
kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m) 

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 
tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-
információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget 
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eredményezne. 
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles 
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és 
nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 
adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 
bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható 
ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon 
nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés 
útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, 
hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a 
verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az 
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket 
az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben 
ismertetni. 

 

 

Egyúttal kijelentem, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen 
összeférhetetlenségi ok vagy kizáró körülmény fenn áll. 

Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott üzleti 
titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően harmadik 
személy, szervezet tudomására nem hozom. 

Kelt: Gyál, ……………..………… 

 

 ........................................………….. 
 aláírás
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Megbízólevél 
 
 

A megbízott neve: 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 27.§-ban  foglaltak alapján megbízom 
Önt, hogy a Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),  mint ajánlatkérő 
által kiírt, a fentiekben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló 
Bizottság/Munkacsoport tagjaként eljárjon. 

A megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
valamint végrehajtási rendeletei alapján jogosult és köteles eljárni. A megbízott az eljárás 
során tudomására jutott adatokkal és információkkal kapcsolatban titoktartásra köteles. 

A megbízott az eljárás folyamán felmerült, a Kbt. 25.§-ban meghatározott. 
összeférhetetlenségi okokról a megbízót haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni. 

Gyál, …………………….. 
 
 
 _______________________ 
 polgármester 
 
 

Alulírott kijelentem, hogy Gyál Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 
megismertem, az abban foglalt jogaim, illetve kötelezettségeim ismeretében a megbízást 
elfogadom. 

Gyál, …………………….. 
 
 
 _______________________ 
 megbízott
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 

Alulírott …………………………………………………… a mai napon és időpontban a 

…………………….....……………………………………………..…… tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlati dokumentációját hiánytalanul átvettem, és az átvételt aláírásommal igazolom. 

Kijelentem, hogy a dokumentáció felvételére az általam képviselt cég feljogosított. 

Tudomásul veszem, hogy az átvett dokumentáció tartalma üzleti titokként kezelendő, csak a 
meghirdetett eljárás ajánlatának összeállításához használható fel, minden egyéb felhasználás 
jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. 

 
 
Cég neve: .....................................................................................................................................  

Pontos címe: ................................................................................................................................  

Képviselőjének neve: ..................................................................................................................  

Telefonszáma: .............................................................................................................................  

Fax száma: ...................................................................................................................................  

E-mail címe: ................................................................................................................................  

 
 
Gyál, 20….. .....................hó ........... ............óra .............. perc 
 
 
 
 
 
 ...................................................... 
 aláírás



  6. sz. függelék 

 

 
 
 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 
 
Gyál Város Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) által a ………………………...  

…………………………………………………….. tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban 

….......... év ….............. hó .......…. napján ….....… óra ...…...... perckor az ajánlat átvételre 

került. 

 
Az Ajánlattevő 
 
neve:  
 
címe:  
 
 
A benyújtott ajánlat csomagolása:  
1. sértetlen 
2. sérült, a sérülés jellege: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................ 
 
Gyál, .......................................... 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 Átadó Átvevő
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Feladat és felelősségi rend összefoglaló 

Bíráló Bizottság 

-‐ Részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálását, értékelését végzi [IV.19, 23] 
-‐ Elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért felel [IV.21] 
-‐ Javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására [IV.26] 
-‐ Sorsolásra javaslatot tesz, és döntés után lebonyolítja [IV.27] 
-‐ Kizárására javaslatot tesz [IV.28] 
-‐ Ajánlat érvénytelennek nyilvánítására javaslatot tesz [IV.28] 
-‐ Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít [IV.28] 
-‐ Tárgyalásos eljárás során az ajánlatok bírálatát végzi [V.7,12] 
-‐ Tárgyalásos eljárás esetén az érvénytelenítésre javaslatot tesz [V.9,15] 
-‐ Versenypárbeszéd eljárás során az ajánlatok bírálatát végzi [V.20] 

Bíráló Bizottság elnöke 

-‐ Bizottsági ülés dokumentálásáért felel [II.15] 
-‐ A bírálatot dokumentálásáért felel [IV.19] 
-‐ Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot a testület elé terjeszti [IV.28] 
-‐ Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot [IV.34] 
-‐ Előzetes vitarendezésről és annak eredményéről a testületet tájékoztatja [IV.36] 

Jegyző 

-‐ Megfelelő eljárás alkalmazásáról, szükségességéről dönt [I.4] 
-‐ Belső ellenőrzés eredményeként a szükséges intézkedésre javaslatot tesz [I.30] 
-‐ Szakértő kijelölésére javaslatot tesz [II.4] 
-‐ Jóváhagyja az éves statisztikai összegezést [III.15] 
-‐ Változások miatti kiegészítésről vagy módosításról gondoskodik [X.3] 

Képviselő-testület 

-‐ A bevonandó közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt [I.6] 
-‐ Kötelezettség-vállalásra jogosult [I.17] 
-‐ Dönt a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásról [I.18] 
-‐ Dönt az eltérő felelősségi rendről [I.19] 
-‐ Dönt más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról [I.20] 
-‐ Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt [III.8] 
-‐ Előzetes összesített tájékoztató esetleges készítéséről dönt [III.13] 
-‐ Éves közbeszerzési tervet elfogadja, módosítja [III.6,9,10] 
-‐ Ajánlatot érvénytelenné nyilvánít bírálóbizottsági javaslat alapján [IV.26] 
-‐ Kizárásáról dönt [IV.29] 
-‐ Ajánlat érvénytelennek nyilvánításáról dönt [IV.29] 
-‐ Dönt az eljárás eredményéről [IV.29] 
-‐ Keretmegállapodás esetén dönt a beszerzés törléséről [V.23] 
-‐ Önálló eljárási szabályok szerinti beszerzésről és a szabályokról dönt [VI.4] 
-‐ Döntőbizottsági végzés, határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi [VIII.4] 
-‐ Dönt tervpályázat önkéntes lefolytatásáról [IX.03] 
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Tervpályázati eljárásra vonatkozó döntési, felelősségi rendet és eljárási szabályokat határoz 
meg [IX.4] 

Munkacsoport 

-‐ Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja és megküldi [I.15] 
-‐ Javaslatot tesz a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásra [I.18] 
-‐ Javaslatot tesz más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról [I.20] 
-‐ A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik [I.25] 
-‐ Kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a kért anyagot 

[I.26] 
-‐ A bevonandó közbeszerzési tanácsadóra és egyéb szakértőre javaslatot tesz [II.6] 
-‐ Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat [II.27] 
-‐ Az elektronikus hirdetménykezelő rendszer (EHR) adatainak beállításáért, felhasználók 

jogosultságaiért felel [III.3] 
-‐ Az előírt hirdetményeket közzététel céljából feladja [III.4] 
-‐ A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért felel [III.12] 
-‐ Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti [III.14] 
-‐ Előzetes összesített tájékoztató közzétételéről gondoskodik [III.14] 
-‐ Éves statisztikai összegezést elkészíti [III.15] 
-‐ Éves statisztikai összegezést megküldi a Hatóságnak [III.15] 
-‐ Kötelező információk honlapon történő közzétételéért [III.16] 
-‐ Adatot gyűjt a becsült érték meghatározásához [III.18] 
-‐  
-‐ Elkészíti a felhívást [III.20] 
-‐ Felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért felel [III.20] 
-‐ Összeállítja a dokumentáció [III.23] 
-‐ Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel [III.1.] 
-‐ Éves közbeszerzési tervet elkészíti , módosítását előkészíti [III.5, 11] 
-‐ Felhívás módosítására, visszavonására javaslatot tesz [IV.1] 
-‐ Javaslatot tesz a dokumentáció módosítására [IV.2] 
-‐ A részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbításáról dönt [IV.2] 
-‐ Részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld [IV.3] 
-‐ Dokumentáció módosítására javaslatot tesz [IV.4] 
-‐ Felhívás, dokumentáció módosításáról tájékoztatja az ajánlattevőket [IV. 5] 
-‐ Kiegészítő tájékoztatást összeállítja [IV.6] 
-‐ Kiegészítő tájékoztatást megküldi az ajánlattevőknek [IV.7] 
-‐ Konzultációt lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat [IV.8] 
-‐ Műszaki dokumentáció elkészítéséért, elkészíttetéséért felel [IV.9] 
-‐ A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását koordinálja [IV.9] 
-‐ Kérés esetén a dokumentációt megküldi [IV.12] 
-‐ Kezdeményezi a dokumentáció árának visszatérítését [IV.13] 
-‐ Ajánlati biztosíték visszafizetését illetve megfizetését kezdeményezi [IV.14] 
-‐ Bontásig őrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat [IV.16] 
-‐ Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel [IV.17] 
-‐ Bontási jegyzőkönyvet megküldi [IV.18] 
-‐ Hiányosságokat megállapítja [IV.22] 
-‐ Hiánypótlási felhívást megküldi [IV.22] 
-‐ Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását és tájékoztatást küld [IV.24] 
-‐ Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kérését megküldi [IV.25] 
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-‐ Közbeszerzési Hatóságot tájékoztatja az ajánlat érvénytelenségéről [IV.31] 
-‐ Nyilvános nyilvántartásokban a Kbt. szerinti ellenőrzést elvégzi és dokumentálja [IV.26] 
-‐ Írásbeli összegezést elkészíti és megküldi az ajánlattevők részére [IV.32,33] 
-‐ Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot [IV.34] 
-‐ Előzetes vitarendezésre a választ megküldi [IV.35] 
-‐ Iratbetekintést lebonyolítja és jegyzőkönyvet készít [IV.37] 
-‐ Kérésre tájékoztatást ad nyertes ajánlat jellemzőiről [IV.38] 
-‐ Tárgyalást folytat le [V.4, 12] 
-‐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén javaslatot tesz az ajánlattételre felkért 

ajánlattevők számára és személyére [V.10] 
-‐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén tájékoztatja a Közbeszerzési 

Döntőbizottságot [V.16] 
-‐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot 

[V.17] 
-‐ Keretmegállapodásos eljárás esetén a beszerzés törléséről tájékoztatást ad [V.23] 
-‐ Felügyeli a tárgyalás szabályszerűségét és jegyzőkönyvet készít és megküldi azt [V.5-6] 
-‐ Keretszámra és rangsorolás módjára javaslatot tesz [V.1, 3, 22] 
-‐ Ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére [V.2,11, 18, 25] 
-‐ Bírálóbizottság munkáját segíti, készíti elő [IV.20; V.8, 14,21] 
-‐ Tájékoztatást küld [V.24-25; VI.5] 
-‐ Szerződés megkötését előkészíti [VII.1] 
-‐ Alvállalkozó módosulása esetén javaslatot tesz és vizsgálja alkalmasságát [VII.3] 
-‐ Szerződés módosításáról értesítést küld [VII.6] 
-‐ Jogorvoslati keresetlevelet elkészíti és benyújtja [VIII.2] 
-‐ Bírósági felülvizsgálatra javaslatot tesz [VIII.4] 
-‐ Keresetlevelet elkészíti [VIII.5] 
-‐ Eljárás felfüggesztéséről dönt, melyről tájékoztatást küld [VIII.6] 
-‐ Javaslatot tesz tervpályázat önkéntes lefolytatására [IX.3] 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

-‐ Bírálóbizottságba tagokat delegál [II.10] 
-‐ Eljárásban való részvétel jogának fenntartásáról dönt [III.21] 
-‐ Jóváhagyja a felhívást [III.21] 
-‐ Jóváhagyja a dokumentációt és annak módosítását [III.24; IV.4] 
-‐ Felhívás módosításáról, felhívás visszavonásáról dönt [IV.01] 
-‐ Keretszámról és rangsorolás módjáról dönt [V.1,3] 
-‐ Tárgyalást lefolytatja, vagy lefolytatását átruházza [V.4, 12] 
-‐ Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket [V.10] 
-‐ Keretmegállapodásos eljárás szerinti keretszámot meghatározza [V.22] 
-‐ Tárgyalásos eljárás során az érvénytelenítésről dönt [V.9, 15] 
-‐ Jogorvoslati eljárás megindításáról és visszavonásáról dönt [VIII.1] 

Polgármester 

-‐ Intézkedésről dönt [I.31] 
-‐ Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja [I.15] 
-‐ Szakértőt a Jegyző javaslatára kijelöli [II.4] 
-‐ Sorsolás megtartásáról dönt [IV.27] 
-‐ Tárgyalást folytat le [V.4, 12] 
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-‐ Az önkormányzat nevében megköti a szerződést [VII.2] 
-‐ Alvállalkozó módosulásához hozzájárulhat [VII.3] 
-‐ Kiadja a teljesítésigazolást [VII.4] 
-‐ Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja [VIII.2] 
-‐ Jogorvoslati kérelem igazgatási díjának megfizetését jóváhagyja [VIII.3] 
-‐ Jogorvoslati keresetlevelet jóváhagyja [VIII.5] 

Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

-‐ Dokumentáció árának visszatérítése [IV.13] 
-‐ Ajánlati biztosíték visszafizetése, megfizetése [IV.14] 
-‐ Ellenszolgáltatás időben történő teljesítéséért felel [VII.5] 
-‐ Jogorvoslati eljárás igazgatási díjának megfizetéséről gondoskodik [VIII.3] 
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