Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 1700 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi
Kirendeltségének polgármesteri irodája (emelet) 5092
Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az ülésen jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján:
Mészáros Zoltán polgármester
Gyalai Pál alpolgármester, képviselő
Buczkó Csaba képviselő
Héja Attila képviselő
Katona Lászlóné képviselő
Rumpler Györgyné képviselő
Török István jegyző
Pásztor Mária jegyzőkönyvvezető
Gábli Józsefné HVB jelölt
Pap Miklósné HVB jelölt
Dékány Adrienn védőnődws
Földiné Bozsó Anikó óvodavezető
Hiányzik: Zabláczki Józsefné képviselő
Mészáros Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, az ülés határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen
van. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjének módosítására: első
napirendként tárgyalják a Helyi Választási Bizottság megválasztását, utána
zárt ülés keretében a zárt ülés napirendi pontjait, majd folytatják a nyílt
ülést a szolgálati lakás bérbeadása, majd a Közbeszerzési szabályzat
módosítása napirendi ponttal, valamint egy napirendi pont felvételével az
iskola előtti sport udvaron távolugró gödör kialakítás üggyel. Megkérdezi,
hogy a napirendi pontok megtárgyalásával, sorrendjével kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata. Megállapítja, hogy nincs.
Nyílt ülés napirendi javaslata:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
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Zárt ülés napirendi javaslatai:
1. Előterjesztés a védőnői álláshely pályázat elbírálásáról szóló 1/2014.
(V. 29.) önkormányzati határozat módosítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2. Előterjesztés a Tiszavárkonyi Egységes
intézményvezetőjének kinevezésére
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester

Óvoda

és

Bölcsőde

Nyílt ülés további napirendi javaslatai:
2. Előterjesztés az orvosi rendelő feletti szolgálati lakás bérbeadására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
3. Előterjesztés Tiszavárkony Község Önkormányzata
Szabályzatának módosítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
4. Előterjesztés az iskola előtti sport
kialakítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester

udvaron

Közbeszerzési

távolugró

gödör

5. Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
Mészáros Zoltán polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyílt ülés
tartását indítványozza. Szavazásra bocsátja a nyílt ülés napirendi javaslatát.
Kéri a képviselő-testületi tagokat, aki a sorrendváltozással, és egy plusz
napirendi ponttal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
augusztus 14-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai

2014.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus
14-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2. Előterjesztés az orvosi rendelő feletti szolgálati lakás bérbeadására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
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3. Előterjesztés Tiszavárkony Község Önkormányzata
Szabályzatának módosítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
4. Előterjesztés az iskola előtti sport
kialakítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester

udvaron

Közbeszerzési

távolugró

gödör

5. Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
Mészáros Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendi
javaslatát. Kéri a képviselő-testületi tagokat, aki a zárt ülés napirendi
pontjait elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
augusztus 14-én tartott zárt ülésének napirendi pontjai

2014.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus
14-i zárt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a védőnői álláshely pályázat elbírálásáról szóló 1/2014.
(V. 29.) önkormányzati határozat módosítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2. Előterjesztés a Tiszavárkonyi Egységes
intézményvezetőjének kinevezésére
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester

Óvoda

és

Bölcsőde

3. Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
----1. Napirendi pont
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
Mészáros Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-tagokat, hogy első
napirendként a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására kerül
sor. Megkéri Török István jegyző urat, hogy a napirendet vezesse elő.
Török István jegyző tájékoztatja a jelenlévőket 2014. október 12-re tűzte ki
a Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását. Jogszabály előírja a helyi választási bizottság létrehozását. A
bizottság 5 tagú, mely 3 választott tagból és 2 választott póttagból áll,
kiegészülhet delegált tagokkal, melyet legkésőbb szeptember 27-ig
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jelenthetnek be a jelöltek illetve, jelölő szervezetek. Ismerteti a HVB
legfontosabb feladatait, megbízását. Ismerteti a javaslatot a tagok és
póttagok személyére vonatkozóan. Javasolja a képviselő-testület részére a
felsorolt tagokat a határozati javaslat alapján szíveskedjenek jóváhagyni,
hogy a munkát elkezdhessék.
Mészáros Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e
valakinek kérdése esetleg más javaslata, mivel nincs további észrevétel,
szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Megkéri a képviselő-testületi tagokat, hogy aki az előterjesztésben szereplő
javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában
biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság tagjainak
választja az alábbi személyeket:
Kass Tiborné tag
Gábli Józsefné tag
Pap Miklósné tag
Bárány József póttag
Dr. Szabó Erzsébet póttag
2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megbízatása a következő
általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott Helyi
Választási Bizottság tagjainak eskütételéről gondoskodni szíveskedjen.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott Helyi
Választási Bizottság tagjainak eskütételének megszervezéséről és a
2014. október 12-én tartandó általános önkormányzati választások
napjára való felkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 12., a 3. pont esetében 2014. augusztus 19.
Felelős: Mészáros Zoltán polgármester, Török István jegyző
Értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai helyben
- Tisztségviselők
- HVB tagok
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Mészáros Zoltán polgármester megköszöni a helyi választási bizottság
megjelent tagjainak a részvételt. Távozásukat követően 1707-kor zárt ülést
rendel el.
----Mészáros Zoltán polgármester megköszöni az óvodavezető részvételét, és a
zárt ülés bezárását követően 1715-kor a nyílt ülés folytatását kéri.
2. Napirendi pont
Előterjesztés az orvosi rendelő feletti szolgálati lakás bérbeadására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
Mészáros Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy
foglaljon állást a szolgálati lakás használata valamint bérlete ügyében. A kiírt
védőnői pályázatban szerepelt, hogy igény esetén az önkormányzat biztosítja
a lakást. Tájékoztatja a képviselő-testületet a közüzemi szolgáltatókkal
történt egyeztetésekről, az adósság rendezés ügyéről, az eddig megtett
intézkedésekről. Az önkormányzatnak csak az újra bekötés díját kell
megfizetnie, hátra van még a gázóra felszerelése, de a nyomáspróba
megtörtént, a villany működik, azonban felmerült a bojleróra, mely
visszakötése folyamatban van, hogy a melegvíz-szolgáltatás is biztosítva
legyen. A piaci viszonyokat illetve a községben szolgálati lakás lakbérekre
tekintettel javasolja az előterjesztésben is szereplő 15 000 Ft havi bérleti díj
elfogadását, illetve a rezsi költséget úgy, hogy a fogyasztók az önkormányzat
nevén maradnak és felmerülő rezsi díjak továbbszámlázásra kerülnek a lakó
felé. Megkérdezi a védőnőt, hogy van-e ehhez kérdése.
Dékány Adrienn védőnő egyetért a javasolt összeggel.
Mészáros Zoltán polgármester megkérdezi, van-e még valakinek ezzel
kapcsolatosan kérdése.
Rumpler Györgyné képviselő megkérdezi, hogy a lakás fel lett-e újítva.
Mészáros Zoltán polgármester tájékoztatást ad a lakás állapotáról, az ott
történt javítási munkálatokról. Történt tisztasági meszelés, ablakok le lettek
festve, a parketta nincs felcsiszolva, de a lakás használható állapotban van.
A védőnő megnézte a lakást, elfogadta ezt a lehetőséget. Megkérdezi, van e
még kérdés, mivel nincs további észrevétel, szavazásra bocsátja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatban szereplő 15 000 Ft bérleti
díjat, illetve a rezsi továbbszámlázásával a rezsi költségek viselését. Megkéri
a képviselő-testületi tagokat, hogy aki az előterjesztésben szereplő javaslattal
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
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az orvosi rendelő feletti szolgálati lakás bérbeadás
1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi
rendelő feletti szolgálati lakást 2014. szeptember 1. napjával
határozatlan időre bérbe adja Dékány Adriennek.
2. A képviselő-testület a bérleti díjat havi bruttó 15.000,- Ft-ban állapítja
meg, melybe a rezsi nem tartozik.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés
előkészítésére.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: Mészáros Zoltán polgármester
Értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai helyben
- Tisztségviselők
- Dékány Adrien védőnő
Mészáros Zoltán polgármester hozzáteszi, a lakásbérleti szerződés
elkészítésre kerül, illetve az egyéb munkajogi dolgok rendezésre kerülnek.
Megköszöni a védőnőnek a részvételt, sok sikert kíván az itteni munkájához
és a községbe való beilleszkedéshez.
Dékány Adrienn védőnő távozik az ülésről.
----3. Napirendi pont
Előterjesztés
Tiszavárkony
Község
Szabályzatának módosítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester

Önkormányzata

Közbeszerzési

Mészáros Zoltán polgármester előterjeszti a harmadik napirendi pontot a
Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozóan. Tájékoztatja a
képviselő-testületi tagokat, hogy a módosítást a jogszabályi változások,
valamint a csapadékvíz pályázat egyéb szervezési munkái tették szükségessé.
Aljegyző úr elkészítette, egyeztetve lett a projektmenedzserrel, így egy olyan
szabályzat készült, amely megfelel a törvényi előírásoknak, valamint a
pályázati kritériumoknak. Változtak a közbeszerzési értékhatárok,
megmaradt azon követelmény, mely szerint a bírálatot az önkormányzat
tagjaiból létrehozott bizottságnak kell meghoznia.

Oldal 6 / 48

Megkérdezi, van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, mivel nincs
további észrevétel, szavazásra bocsátja egyrészt az előterjesztésben szereplő
Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó határozat javaslatot,
másrészt az eseti bizottság tagjainak jóváhagyását. Megkéri a képviselőtestületi tagokat, először szabályzat módosításáról szavazzanak. Kéri, aki az
előterjesztésben szereplő javaslattal és az általa szóbeli kiegészítéssel
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
Tiszavárkony
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a alapján az
önkormányzat Új Közbeszerzési Szabályzatát az 1. sz. mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
Értesülnek:
- tisztségviselők, helyben
- képviselő-testület tagjai, helyben
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1. melléklet az 60/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozathoz
TISZAVÁRKONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
Tiszavárkony Község Önkormányzata a közpénzek ésszerű felhasználása
átláthatóságának
és
széles
körű
nyilvános
ellenőrizhetőségének
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának
biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének
eleget téve e szabályzat keretében meghatározza
a) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának és belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét;
b) Tiszavárkony Község Önkormányzata nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi rendjét;
c) a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét;
d) az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy
testületet.
I. fejezet
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed Tiszavárkony Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított
és fenntartása, működtetése alatt álló költségvetési szervek, mint
Ajánlatkérő, kiíró (a továbbiakban: Ajánlatkérő) minden olyan
a) árubeszerzésére,
b) építési beruházására,
c) építési koncessziójára,
d) szolgáltatás megrendelésére,
e) szolgáltatási koncessziójára,
amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az
éves költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.
a) Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya
forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy
használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy
anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés
magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.
b) Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a
következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő
részéről:
ba) a Közbeszerzési törvény 1. mellékletében felsorolt tevékenységek
egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön
jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
bb) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban
meghatározott tervezése együtt;
bc) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény
bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.
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c) A szolgáltatás-megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak
nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen
valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.
d) Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az
ajánlatkérő
ellenszolgáltatása
az
építmény
hasznosítási
jogának
meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat
teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.
e) A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás-megrendelés, amelynek
alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog)
meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e
jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz
kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a
nyertes ajánlattevő viseli.
Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési
tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint
kell a szerződést minősíteni. Szolgáltatás megrendelésének minősül az a
szerződés, amelynek a tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelése,
ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét.
2. Ha az önkormányzat, a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzéseinél nem
jelen szabályzatban foglaltak szerint kíván eljárni azt az éves
közbeszerzési tervében köteles jelezni. Ebben az esetben a közbeszerzési
eljárás megkezdése előtt köteles meghatározni az adott eljárásra
vonatkozóan a Kbt. 22. § (1) bekezdésben foglaltakat. (lásd 3. számú
melléklet)
3. Közbeszerzési eljárás fajtái (az alkalmazandó eljárásrend)
1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a
nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Kbt. Harmadik
Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként nem
rendelkezik.
2) Az Ajánlatkérő a nemzeti eljárásrend hatálya alá tartozó
közbeszerzések megvalósításakor
a) a Kbt. 123. §-ban meghatározott esetben és módon szabadon
kialakított eljárást folytat le, vagy
b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a
Kbt. 122. §-ban foglalt eltérésekkel.
3) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról
a másikra.
4) A közbeszerzési eljárás fajtái:
a) nyílt
b) meghívásos
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c) tárgyalásos eljárás
d) versenypárbeszéd
a) A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben
minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárás ajánlati
felhívással indul. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni.
b) A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelynek első részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre
jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy
alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak
az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott
részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. Az eljárásban nem lehet tárgyalni.
c) Tárgyalásos eljárás során a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő, az
általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés
feltételeiről.
d) Versenypárbeszéd során az önkormányzat - a Kbt-ben előírtak szerint - a
kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés
tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása
érdekében, majd ajánlatot kér.
II. fejezet
Közbeszerzési eljárásban résztvevő/bevont szervek, személyek és
felelősségi körük
1. A képviselő-testület
A képviselő-testület gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és
kötelezettségeit. A képviselő-testület nevében a polgármester jár el.
A közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során a képviselő-testület
feladata különösen:
a) Kiadja a Közbeszerzési Szabályzatot.
b) Jóváhagyja a közbeszerzési tervet és az éves közbeszerzési
statisztikai összegzést.
c) Indokolt esetben szakértő céget bíz meg az eljárás teljes, vagy
részleges lefolytatásával.
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás teljes egészében vagy részben
történő lefolytatásával, az eljárás lebonyolításával pályázat útján megfelelő
szakértelemmel rendelkező külső szervezetet, személyt is megbízhat. Ez
esetben a megbízott külső szervezet, személy felelős az általa adott javaslat
szakszerűségéért, törvényességéért. Kártérítési felelőssége a Ptk. és a
vonatkozó jogszabályok szerinti, melyet megbízási szerződésben kell
rögzíteni.
2. A jegyző
a) Köteles a közbeszerzési eljárásban az e szabályzatban meghatározott
feladatok ellátására.
b) Az éves költségvetés elfogadását követően előkészíti a közbeszerzési
tervet. (lásd 3. számú melléklet)
c) Felelős a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések a beszerzés
fedezetének valós rendelkezésre állásáért.
d) Felelős
a
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
feladatok
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végrehajtásának megszervezéséért.
Közbeszerzési referens bevonásával:
a) A szakmai igények alapján gondoskodik az ajánlati felhívás és
dokumentáció összeállításáról, elkészíttetéséről és rendelkezésre
állásáról, előkészíti a szerződést a dokumentációban megadott
szerződés- tervezet alapján, és gondoskodik annak az ajánlati
felhívásban meghatározott időpontban történő aláírásáról.
b) A szakmai igények alapján gondoskodik az elbírálási szempontok
összeállításáról.
c) Gondoskodik az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben,
illetőleg az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételéről, gondoskodik
a közzététel díjának átutalásáról; hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos és hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az
ajánlati felhívásnak az ajánlattevő(k) részére történő közvetlen
megküldéséről.
d) Gondoskodik a Bírálóbizottság tagjainak összehívásáról és a teljes
ajánlati felhívás és dokumentáció rendelkezésükre bocsátásáról.
e) A jegyzőkönyv készítéséről, az érintetteknek való megküldéséről
gondoskodik.
f) Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor gondoskodik az összegzés
elkészítéséről és az ajánlattevők részére történő megküldéséről.
g) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót közzétételre megküldi a
Közbeszerzési Értesítőben.
h)Amennyiben a szerződés teljesítése során szerződésmódosításra kerül
sor, tájékoztatót készít, és gondoskodik annak hirdetmény útján a
Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről.
i) Gondoskodik a Kbt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott adatok
honlapon való közzétételéről.
3. A Bírálóbizottság
1) A képviselő-testület a polgármester útján gondoskodik az Ajánlatkérő
részére
Bírálóbizottság
létrehozásáról.
A
képviselő-testület
a
Bírálóbizottságba legalább 3 fő tagot választ, melyet szükség esetén - adott
közbeszerzés jellegétől függően, alkalomszerűen - további tagokkal egészíthet
ki, úgy, hogy a Bizottság taglétszáma mindig páratlan számú.
A Bírálóbizottsági tagoknak megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti jogi,
pénzügyi, műszaki szakértelemmel kell rendelkezniük.
A Bírálóbizottság tagjai mellé lehetnek további választott tagok is, akik a
közbeszerzés tárgyát képező téma szerinti szakértelemmel bírnak, mint
segítők, illetve közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy, hivatalos
közbeszerzési tanácsadó segítsége is igénybe vehető. A közbeszerzési eljárás
folyamán a Bírálóbizottsági üléseken tanácskozási joggal vehet részt a
polgármester, a képviselő-testület tagja.
2) A Bírálóbizottság tagjai nyilatkoznak, hogy nem áll fenn velük szemben a
Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenség. (lásd 1. számú melléklet)
3) A Bírálóbizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli munkák ellátását a
közös önkormányzati hivatal ügyviteli feladatait ellátó személyek kötelesek
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segíteni a jegyző utasítása szerint.
4) Bírálóbizottság feladatai:
a) A Bírálóbizottság az ajánlatokat kiértékeli.
b) Szükség esetén hiánypótlást, felvilágosítást vagy indoklást kér az
ajánlattevőktől.
c) Az ajánlatokról, az eljárás eredményéről írásbeli szakvéleményt,
döntési javaslatot készít a döntést hozó a képviselő-testület részére. A
Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. (lásd 2.
számú melléklet)
d) A tárgyalásos eljárások során a Kbt. 93. § (2) bekezdésében illetve 98. §
(2) bekezdésében meghatározott esetekben az első bírálati szakaszban
(az ajánlati kötöttséggel nem terhelt – első - ajánlatok vonatkozásában)
az alkalmasság -, adott esetben az ajánlat érvénytelenségének
megállapítása.
5) A Bírálóbizottság elnökét és tagjait polgármester javaslatára a Képviselőtestület választja meg. A Bizottság megbízatása egy naptári évre, a Bizottság
év végi beszámolójának megtárgyalása után a képviselő-testület a bizottság
elnökének és tagjainak megbízatását egyetértésük esetén újabb egy évvel
meghosszabbíthatja.
6) A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen
van, döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Döntését a
bírálati lap kitöltésével, aláírásával, ellenvélemény esetében indoklással
dokumentálja. Minden állandó tagnak egy szavazata van.
4. A polgármester
a) A polgármester képviseli az Ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárás során.
b) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a polgármester
ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet
ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési
eljárásra vonatkozó szabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény
ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
c) Ezen feladatokon túlmenően a polgármester a közbeszerzési eljárás
során ellátandó fontosabb feladatait e szabályzat az egyes eljárási
szakaszoknál rögzíti.
5. A képviselő-testület
a) dönt az ajánlatok érvényességéről valamint az ajánlattevők
alkalmasságáról kivéve a tárgyalásos eljárások során a Kbt. 93. § (2)
bekezdésében illetve 98. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben
az első bírálati szakaszban (az ajánlati kötöttséggel nem terhelt – első
- ajánlatok vonatkozásában) az alkalmasság -, adott esetben az
ajánlat érvénytelenségének megállapítása.
b) Dönt az eljárás eredményéről.
c) Ezen feladatokon túlmenően a képviselő-testület a közbeszerzési
eljárás során ellátandó fontosabb feladatait e szabályzat az egyes
eljárási szakaszoknál rögzíti.
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6. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció
előkészítésébe, illetőleg a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az
önkormányzat a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben
szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonhat be. A hivatalos
közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás
illeti meg.
A
hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó,
közbeszerzési
szakértő
szakértelmével elősegíti a közbeszerzési eljárás Kbt-nek és egyéb
jogszabályoknak megfelelő lefolytatását. A polgármester a tanácsadót,
szakértőt bevonja különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe
és bevonhatja a Bírálóbizottságba is. A közbeszerzési tanácsadó, szakértő
az önkormányzat jegyzőjével feladatarányos munkamegosztásban
dolgozhat.
III. fejezet
A közbeszerzési eljárások kötelező tervezési és összegzési
dokumentációja
1. Közbeszerzési terv (Kbt. 33. §) (lásd 3. számú melléklet)
Az előzetes pénzügyi költségvetési információk alapján a polgármester egy
naptári évre előre javaslatot tesz a megvalósítandó önkormányzati
közbeszerzések ütemezésére és eljárás típusaira.
A költségvetés elfogadását követően a költségvetési év elején - legkésőbb
tárgyév március 31. napjáig - a képviselő-testület jóváhagyja az éves
közbeszerzési tervet, mely nyilvános és 5 évig kell megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le
lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény,
vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési
tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az
Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a
honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
2. Éves statisztikai összegezés (92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §)
Az önkormányzat az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést
köteles készíteni, majd továbbítani a Közbeszerzési Hatóság részére
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig.
IV. fejezet
A közbeszerzési eljárás
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1. A közbeszerzés értékének meghatározása
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért
általában kért, vagy kínált (általános forgalmi adó nélkül számított, a
Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított) legmagasabb
összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült
érték).
Tilos a Közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazásának megkerülése
céljából a közbeszerzést részekre bontani.
Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy
hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több
szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes
rész értékét kell figyelembe venni.
Nemzeti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek
becsült szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 21 824 000
forintnál, az építési beruházások esetében pedig 272 800 000 forintnál
kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem
haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit a több szerződés
útján megvalósuló közbeszerzés értékének összeadásával állapított volna
meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként.
A közbeszerzési értékhatárok
a) az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok
(uniós értékhatárok)
b) a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott
közbeszerzési értékhatárok (nemzeti értékhatárok)
a Közbeszerzési Hatóság által közzétételre kerülnek minden év elején a
Közbeszerzési Értesítőben.
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése, adminisztráció
1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában
az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek,
illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
Szükség szerint a helyi önkormányzat közbeszerzési tanácsadó vagy
külső szervezet segítségét is igénybe veheti.
2) Minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás
alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban, vagy az eljárási
cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt.
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan
dokumentálni kell. (Kbt. 34. § (1) bekezdés)
3) Az Ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a jelen szabályzatban
meghatározott személyek, illetve az Ajánlatkérő által megbízott személy
vagy szervezet gyakorolják.
4) Az Ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat,
dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha
honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy a fenntartó

Oldal: 14 / 48

honlapján közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait),
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött
szerződéseket,
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti
adatokat,
d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás
vonatkozásában:
1. a kérelem Kbt-ben meghatározott adatait (Kbt. 137. § (9)
bekezdés)
2. a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
szerződés
megkötését
engedélyező végzését (Kbt. 144. § (4) bekezdés)
e) közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket,
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a
közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek
megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés
teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az
ellenszolgáltatás
teljesítésének
időpontját
és
a
kifizetett
ellenszolgáltatás értékét,
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.
Az adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala
üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.
5) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban
keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés
teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítéséről számított
öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljárás indul, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a
felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig meg
kell őrizni.
Az iratok megőrzéséért a jegyzőt, a hivatal köztisztviselőit munkaköri
leírásuknak megfelelően terheli a felelősség. Beérkező dokumentumokat
az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint iktatni kell.
3. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, szervezetekre
vonatkozó szabályok
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában
az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek
és szervezeteknek megfelelő - közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési,
jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. A továbbiakban
szabályzat II. fejezetben rögzítettek az irányadók.
4. Összeférhetetlenségi okok
1) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és
lefolytatásában, az önkormányzat nevében olyan személy vagy szervezet,
amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlása bármely okból, így
különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági
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szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (Kbt. 24. § (1)
bekezdés)
2) Az Ajánlatkérő nevében eljáró és az általa az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet
írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 24.
§-a szerinti összeférhetetlenség. (lásd 1. számú melléklet)
5. Az eljárást megindító (hirdető) hirdetmény, felhívás, dokumentáció
1) A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás
egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi
felhívás, ajánlattételi felhívás vagy külön jogszabályban foglalt közvetlen
részvételi felhívás.
2) Az Ajánlatkérő az ajánlati és részvételi felhívást külön jogszabályban
meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni.
3) Ha az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be,
vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja, az eljárást megindító
felhívásban azonban fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét erre a
körülményre, valamint a Kbt. 40. § (4) bekezdésében foglaltakra.
4) Az eljárást megindító felhívásban
közbeszerzés tárgyát és mennyiségét.

az

Ajánlatkérő

megadja

a

5) Az Ajánlatkérő megvizsgálja beszerzését abból a szempontból, hogy a
beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a rész-ajánlat tételi
lehetőség biztosítható az eljárást megindító felhívásban lehetővé teheti a
részajánlat-tételi lehetőséget.
6) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges
szövegét a Bírálóbizottság hagyja jóvá. A jóváhagyott szövegnek megfelelő
hirdetmény, felhívás közzétételéről, megküldéséről az Ajánlatkérő által
megbízott személy vagy szervezet gondoskodik.
7) Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készíthet (a Kbt. 49. §-ban és 122. § (2) bekezdésében
foglaltak esetén köteles készíteni). A dokumentáció tartalmazza az ajánlat
elkészítésével
kapcsolatban
az
ajánlattevők
részére
szükséges
információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. Építési beruházás
esetében tartalmazza a közbeszerzési műszaki leírást és az árazatlan
költségvetést is.
8) Az Ajánlatkérő által megbízott személy vagy szervezet arról, hogy a
dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.
6. Az ajánlatok benyújtása és bontására vonatkozó szabályok
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1) Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig.
2) Az ajánlattevő részére - amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be az ajánlat átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek
tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását,
valamint annak elismerését, hogy az ajánlat benyújtása lezárt, sértetlen
borítékban történt.
3) A beérkezett ajánlatok borítékján fel kell tüntetni a beérkezés
időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e,
valamint fel kell jegyezni az ajánlat sorszámát.
4) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg
a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
5) Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő képviseletében a
Bírálóbizottság, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
6) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek.
7) Az Ajánlatkérő által megbízott személy vagy szervezet képviselője az
ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok– tárgyalásos
eljárásban a végleges ajánlatok – felbontása előtt közvetlenül ismerteti a
közbeszerzés - a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül
számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként.
8) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni
az összes ajánlattevőnek.
9) Az ajánlatok felbontásakor a jegyzőkönyv készítéséről a jegyző, illetőleg
az önkormányzat által megbízott személy vagy szervezet gondoskodik.
7. Hiánypótlásra vonatkozó szabályok
1) Az Ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.
2) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás,
a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
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3) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására szóló felszólítást az
Ajánlatkérő által megbízott személy vagy szervezet a többi ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles
az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó
hiányokat.
4) Az Ajánlatkérő által megbízott személy vagy szervezet gondoskodik
arról, hogy a hiánypótlási felhívás megküldésre kerüljön az ajánlattevők
részére.
8. Ajánlatok elbírálása, értékelése
1) Az ajánlatok elbírálása során a Bírálóbizottságnak meg kell vizsgálnia,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban,
valamint
a
jogszabályokban
meghatározott
feltételeknek.
2) A Bírálóbizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell
zárni.
3) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az
ajánlattevő
szerződés
teljesítésére
való
alkalmasságát
vagy
alkalmatlanságát.
4) Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott
értékelési szempont (Kbt. 71. §) alapján, valamint a Kbt. 71-73. §-okban
foglaltakra tekintettel kell értékelni.
5) A Bírálóbizottság köteles az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül
elbírálni.
6) Az ajánlatok elbírálását a Bírálóbizottsági tagok végzik. A
Bírálóbizottsági tagok írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
készítenek a döntést meghozó képviselő-testület részére.
9. Eredményhirdetésre vonatkozó szabályok
1) Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az
eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott
feltételek alapján, valamint az eljárásban a Kbt. 71. (2) bekezdése alapján
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tette.
2) Az Ajánlatkérő által megbízott személy vagy szervezet köteles az
Ajánlattevőket
írásban
tájékoztatni
az
eljárás
eredményéről,
eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, alkalmatlanságának
megállapításáról, valamint ezek részletes indokáról a döntést követően a
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

Oldal: 18 / 48

3) Az Ajánlatkérő által megbízott személy vagy szervezet az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták
szerint írásbeli összegzést készít az ajánlatokról. Az írásbeli összegzést
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton
megküldi.
4) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az Ajánlatkérő által
megbízott személy vagy szervezet legkésőbb a szerződéskötést, vagy
ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a
szerződés megkötésének megtagadásáról szóló ajánlatkérői döntést
követő tíz munkanapon belül megküldi közzétételre (Kbt. 30. § (2)
bekezdés).
5) Az összegzés (és a tájékoztató) megküldéséről az Ajánlatkérő által
megbízott személynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.
10. Szerződések megkötése, teljesítése
a) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az
önkormányzat esetén a polgármester, az önkormányzat által létrehozott
költségvetési szerv esetén annak vezetője a nyertes szervezettel
(személlyel) (Kbt. 124. §) írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban
közölt végleges feltételekkel, a szerződéstervezet és az ajánlat
tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás
során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat
azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Amennyiben az eljárás
nyertese visszalép, akkor a szerződéskötésre jogosult személy jogosult az
eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel megkötni a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
b) E szabályzat hatálya alá tartozó szervek, illetve személyek a nyertes
szervezettel (személlyel) [Kbt. 124. § (9) bekezdés] szemben csak abban az
esetben mentesülnek a közbeszerzési szerződés megkötésének
kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés
megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
c) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést
honlapján a megkötését követően köteles közzétenni. A szerződésnek a
honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell
lennie.
11. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése
A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések ellenőrzését a megbízott
belső ellenőr(ök) végzik.
V. fejezet
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Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzatban foglaltakat annak hatálybalépését követően
megkezdett közbeszerzési eljárásokra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott
jogszabályokkal (a továbbiakban: vonatkozó jogszabályok) összhangban
kell alkalmazni. Amennyiben jelen szabályzatban foglaltak és a hatályos
vonatkozó jogszabályok között ellentmondás merülne fel, úgy a hatályos
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
2. Az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában közreműködő, résztvevő
személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen
szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban
foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
3. Ezen szabályzat a Képviselő-testület jóváhagyását követően azonnal
hatályba lép, ezzel egyidejűleg a korábban elfogadott közbeszerzési
szabályzat, valamint annak összes módosítása hatályát veszti.
4. A szabályzat függelékei, melyet a jegyző a jogszabályi változások során,
annak figyelembevételével jogosult testületi döntés nélkül aktualizálni az
alábbiak:
1. számú függelék: A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a
tárgyévre irányadó közbeszerzési értékhatárokról
2. számú függelék: A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési
és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
5. A szabályzat függelékeinek aktualizálására a jegyző jogosult külön
képviselő-testületi döntés nélkül.
A Közbeszerzési Szabályzatot Tiszavárkony Község Képviselő-testülete
60/2014. (VIII. 14.) számú önkormányzati határozatával elfogadta.
Kelt: Tiszavárkony, 2014. augusztus 14.

Mészáros Zoltán
polgármester
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1. számú melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT
Alulírott __________________________________________________________________
a/az

_______________________________________________,

mint

Ajánlatkérő

(székhely: __________________________________) által megindított közbeszerzési
eljárásba résztvevőként nyilatkozom, hogy az eljárás kapcsán személyemmel
kapcsolatosan a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 24. §-ban
foglaltak szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Egyben kötelezettséget
vállalok arra, hogy az eljárás előkészítése és lefolytatása során előálló
összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelentem.
Nyilatkozom,

hogy

a

Kbt.

hivatkozott

szabályozásait,

melyek

a

következők:
„24. § (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 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
az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának
sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont
személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa
megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne.
(4) 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.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és
nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg
amelytől az ajánlatkérő
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a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés
becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése
nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott
feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a
közbeszerzési

eljárás

során

az

összes

ajánlattevő

(részvételre

jelentkező)

részére

rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.”

megismertem és tudomásul vettem.
Nyilatkozom továbbá, hogy a tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési
eljárásban résztvevőként az eljárás előkészítése és lefolytatása során
tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket titkosan kezelem,
azokat megőrzöm, harmadik fél felé nem továbbítom.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy munkámat és a döntéshozó döntésének
előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem.

Kelt: ___________________________________

___________________________________
nyilatkozatot tevő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú

2. tanú

név: _______________________________

név: _______________________________

cím: _______________________________

cím: _______________________________

aláírás: ____________________________

aláírás: ____________________________
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2. számú melléklet
B Í R Á L A T I

L A P

___________________________________
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
A bírálatot végezte: _____________________________________________________
Az ajánlattevő neve: ____________________________________________________
1. Formai és tartalmi bírálat

…

Formai
értékelés
igen – nem

Tartalmi
értékelés
igen – nem

…

igen – nem

igen – nem

…

igen – nem

igen – nem

Követelmény

A bírálat eredménye: az ajánlat

érvényes

/

érvénytelen.

Az érvénytelenség oka és indoka: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Az ajánlattevő neve: ____________________________________________________
1. Formai és tartalmi bírálat

…

Formai
értékelés
igen – nem

Tartalmi
értékelés
igen – nem

…

igen – nem

igen – nem

…

igen – nem

igen – nem

Követelmény

A bírálat eredménye: az ajánlat

érvényes
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/

érvénytelen.

Az érvénytelenség oka és indoka: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. A bírálat szempontjai
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás*
Fentieket figyelembe véve nyertes
ajánlattevő neve, székhelye

Az ajánlatban szereplő
ellenszolgáltatás (Ft)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat*
(*a megfelelő aláhúzandó)
3. Ajánlati elemek értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat,
mint bírálati szempont esetén:
Az elbírálás
részszempontjai

A részÉrtékelési
szempontok
pontszám
súlyszámai

A súlyszám és
az értékelési
pontszám
szorzata

…
…
…
A szorzatok végösszege:

Értékelés indokolása:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Egyéb megjegyzés:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kelt: ___________________________________

___________________________________
bíráló aláírása
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3. számú melléklet
Tiszavárkony Község Önkormányzata
__________ évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
az eljárás
adott
szerződés
megindításának,
teljesítésének közbeszerzéssel
A közbeszerzés
Irányadó
Tervezett
illetve a
CPV kód
összefüggésben
várható
tárgya és mennyisége
eljárásrend eljárási típus
közbeszerzés
előzetes
időpontja vagy a
megvalósításának
összesített
szerződés
tervezett
tájékoztató
időtartama
időpontja
közzétételére?
I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió
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1. számú függelék
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2. számú függelék
Hatályos: 2014.03.15 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
A
közbeszerzésekről
szóló
2011.
évi
CVIII.
törvény
182.
§
(2)
bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a 4. cím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.
1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus
napilapjában (a továbbiakban: TED-adatbank) kell közzétenni az e rendelet 27–32.
§-ában meghatározott hirdetményeket.
(2) A „Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjá”-ban (a
továbbiakban: Értesítő) kell közzétenni az e rendelet 34. §-ában meghatározott
hirdetményeket.
(3) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) ellenőrzi a hirdetményeket,
amennyiben az ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri.
(4) A hirdetmények megküldése alatt a TED-adatbankban vagy az Értesítőben
közzéteendő hirdetményeknek az ajánlatkérő által a Hatóság részére történő
megküldését kell érteni. Az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében a
hirdetmény feladásának időpontja megegyezik a megküldés időpontjával, míg a
TED-adatbankban közzéteendő hirdetmények esetében a feladás időpontja a
hirdetménynek a Hatóság által történő közzétételre feladás ideje.
2. § (1) A Hatóság az Értesítő szerkesztését, kiadását, a hirdetmények kezelését,
ellenőrzését, közzétételét és a TED-adatbankban közzéteendő, vagy az ajánlatkérő
által abban közzétenni kért hirdetmények közzétételre feladását a hirdetmény
ellenőrzésért felelős szervezeti egység útján látja el.
(2) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység az e rendeletben foglalt
minden eljárási cselekményt rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így
különösen a hirdetmények megküldésének/feladásának, közzétételre történő
feladásának és közzétételének napját.
3. § Az Értesítő a Hatóság által meghatározott rendszerességgel jelenik meg. Az
Értesítő szerkesztése és kiadása során biztosítani kell a hirdetményeknek a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és e
rendeletben meghatározott határidőknek megfelelő közzétételét.
4. § Ahol e rendelet közbeszerzést említ, azon tervpályázatot is megfelelően érteni
kell.
2. A hirdetmények megküldése, feladása, javítása, visszavonása, valamint a
hirdetmények TED-adatbankban történő közzétételre való feladása
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5. § (1) Az ajánlatkérőnek a 27–32. § szerinti hirdetményeket a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott elektronikus úton – a Hatóságon keresztül –
kell megküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának (a továbbiakban: Kiadóhivatal).
(2) Az ajánlatkérőnek a 34. § szerinti hirdetményeket külön jogszabályban
meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldenie (feladnia) a
Hatóságnak.
(3) Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérő küldhet meg, amely a Kbt. 21. §
(1) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének – legkésőbb a hirdetmény Hatóság
részére történő megküldése előtt öt nappal – eleget tett.
6. § (1) A Kbt. szerinti, – az ajánlatkérő által – a TED-adatbankban vagy az
Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények TED-adatbankban történő
közzétételre való feladását, illetve az Értesítőben történő közzétételét a hirdetmény
ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.
(2) A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az
ajánlatkérő vagy képviselője (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be a
hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez. Ha a kérelmet az ajánlatkérő
nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ő az
ajánlatkérő által meghatalmazott, és az ajánlatkérőnek küldendő iratokat a
hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység e személynek vagy szervezetnek
küldi meg.
(3) A kérelem kizárólag külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton
nyújtható be.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) a hirdetmény egy példányát, valamint
b) a 9. § (1) bekezdés szerinti esetben a minőségellenőrzési tanúsítványt.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában (a továbbiakban: ajánlatkérők nyilvántartása) az ajánlatkérőt
megjelölő azonosító számot;
b) hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya
alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség
szerint utalva a Kbt. 18. §-ára;
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben vagy a TED-adatbankban
történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben vagy a TEDadatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt
is;
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napját;
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a
kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését;
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i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési
díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését.
(6) A kérelem és a hirdetmény kézhezvételét a hirdetmény ellenőrzésért felelős
szervezeti egység a kézhezvétel napján elektronikus úton visszaigazolja a
kérelmezőnek.
7. § (1) A kérelmező a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez
benyújtott kérelem, illetve hirdetmény tartalmát érintő javítást kezdeményezhet a
változtatásokat egyértelműen megjelölő kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes
terjedelemben történő benyújtásával.
(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek
legkésőbb a kérelem és hirdetmény megküldését követő munkanapon meg kell
érkeznie a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez.
(3) A hirdetmény megküldése – az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében
egyben a feladása – napjának a javított hirdetmény megküldésének napja minősül.
(4) A javított kérelem, illetve hirdetmény vonatkozásában a 6. § és 9–22. §
megfelelően alkalmazandó.
8. § (1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.
(2) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb a kérelem
és hirdetmény megküldését követő munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény
ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez.
(3) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelem megküldésére a 6. §
megfelelően alkalmazandó.
3. A hirdetmények ellenőrzése
9. § (1)1 A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kbt. 30. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívást tartalmazó
hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító,
illetve meghirdető hirdetmény közzététele iránti kérelméhez csatolja a külön
jogszabály alapján az uniós támogatásból megvalósuló beszerzések közbeszerzési
jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított közbeszerzési
minőségellenőrzési tanúsítványt.
(2) Az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény módosítását, vagy az
ajánlattételi – több szakaszból álló eljárásban részvételi – határidő
meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény ellenőrzése kötelező. Amennyiben a
hirdetmény kizárólag az eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény
visszavonására irányul, annak ellenőrzése nem kötelező.
(3) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények ellenőrzése
kötelező.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szereplő hirdetmények ellenőrzése nem kötelező,
azonban azt a kérelmező – az (1) bekezdés, illetve a (2) bekezdés második mondata
szerinti esetekben is – kérheti.
10. § (1) Valamennyi megküldött kérelem és hirdetmény megküldését követő két
munkanapon belül a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység megvizsgálja,
hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérő(k) szerepel(nek)–e a Hatóság által vezetett
ajánlatkérők nyilvántartásában és a kérelem, illetve a hirdetmény szerinti adatai(k)
megegyeznek-e az ajánlatkérők nyilvántartása szerinti adatokkal.
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(2) Ha az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti
adatai eltérnek a kérelem vagy a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a hirdetmény
ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, és
tájékoztatja, hogy a hirdetmény csak a Kbt. 21. §-a szerinti értesítési kötelezettség
teljesítését követő öt nap elteltével küldhető meg.
(3) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (2) bekezdés hatálya alá
nem tartozó kérelmet a megküldését követő két munkanapon belül az alábbi
szempontok szerint is megvizsgálja és a következő intézkedéseket teszi:
a) ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését és a kérelem alapján megállapítható, hogy a hirdetmény ellenőrzése
nem kötelező, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 19. § (1)
bekezdése vagy a 21. § (1) bekezdése szerint jár el;
b) ha a kérelem hiányosságai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény
ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését,
akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a kérelem
megküldését követő két munkanapon belül felhívja a kérelem 7. § szerinti javítás
keretében történő kiegészítésére, a 7. § (2) bekezdése szerinti határidő ebben az
esetben nem alkalmazandó;
c) ha a hirdetmény ellenőrzése a 9. § (1)–(3) bekezdése szerint kötelező, vagy a
kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését,
akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (6) bekezdés és a 11. §
szerint jár el.
(4) A kérelem (3) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítésének elmaradása esetén,
vagy ha a határidőben kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat
rendelkezésre annak megállapításához, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e,
vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, a kérelmet visszavontnak
kell tekinteni. Erről a tényről a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a
kérelmezőt, valamint a határidőn belül megküldendő hirdetmények esetében a
Hatóság elnökét is haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá az esetlegesen
befizetett díj visszautalásáról a 15. § szerint tizenöt napon belül intézkedik.
(5)
Ha
a
határidőben
kiegészített
kérelem
tartalmazza
a
(3)
bekezdés a) vagy c) pontja szerinti információkat, akkor azzal és a hirdetménnyel
kapcsolatban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (3)
bekezdés a) vagy c) pontja szerint jár el. Ebben az esetben a hirdetmény és kérelem
megküldése – az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a feladása
– napjának a kérelem kiegészítésének napja minősül.
(6) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (3) bekezdés c) pontjában
foglalt esetben a kérelmet és a hirdetményt a megküldésétől számított két
munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is ellenőrzi:
a) a kérelem tartalmazza-e a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat;
b) az ellenőrzési díj jóváírásra került-e a 14. § (3) bekezdése szerinti számlán;
c) a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;
d) amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg, a
hirdetmény megküldésére sor került-e a határidőn belül.
11. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység
megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 10. § (6)
bekezdés a)–d) pontjának valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezőt – a hiány,
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illetve a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett – a kérelem megküldését
követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel.
(2) A hiánypótlásra történő felhívást a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti
egység elektronikus úton küldi meg a kérelmezőnek.
(3) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti
egység tájékoztatást ad arról, hogy ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény
ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a
hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni.
(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti
egység tájékoztatást ad arról is, hogy az ellenőrzési díj összegének a 14. § (2)
bekezdése szerinti mértéket a felhívás alapján benyújtott hirdetmény tekintetében
kell elérnie.
(5) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a
kérelmező az ellenőrzési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a
hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a befizetendő
ellenőrzési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.
(6) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti
egység tájékoztatást ad a 12. § (1) bekezdése szerinti, a hiánypótlásra nyitva álló
határidőről is.
12. § (1) A kérelemmel, illetve a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem,
illetve a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben való megküldésével a
hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított
a) tíz napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény
megküldésére határidőt határoz meg;
b) tizenöt napon belül pótolhatóak, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt
nem határoz meg.
(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a hirdetmény
ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmet visszavontnak tekinti, és erről
kérelmezőt – továbbá az (1) bekezdés a)pontja szerinti esetben a Hatóság elnökét is
– öt munkanapon belül írásban tájékoztatja.
(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetve hirdetmény
esetében a hirdetmény megküldése – az Értesítőben közzéteendő hirdetmények
esetében egyben a feladása – napjának az ismételt megküldés napja minősül.
(4) Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján
a) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott
hirdetménnyel kapcsolatban az ellenőrzési díjat ismételten nem vagy nem az előírt
mértékben fizette be, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység erről a
tényről a kérelmezőt a hirdetmény megküldésétől számított két munkanapon belül
írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)–(3) bekezdésben foglaltak
megfelelően alkalmazandóak;
b) a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos
jogszabályoknak, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetményt
a 11. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a hirdetmény ellenőrzésért felelős
szervezeti egység a hirdetmény Értesítőben történő közzététele napján írásban
tájékoztatja a Hatóság elnökét.
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(6) Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más eljárási
rendet vagy más eljárás fajtát választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban
foglalt észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a hirdetmény ellenőrzésért
felelős szervezeti egység új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt a 11. § szerint,
ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a hirdetmény megküldésétől számított két
munkanapon belül.
13. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 10. § (6)
bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők
betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, erről a tényről a Hatóság elnökét
haladéktalanul írásban tájékoztatja.
(2) Ha a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a nyilvántartása alapján
észleli, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett
eleget a hirdetmény megküldésére vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az
ajánlatkérőt a hirdetmény megküldésére. Az ajánlatkérő felhívása nem érinti a
jogorvoslat indítására a Kbt.-ben megállapított határidőket.
4. Az ellenőrzési díj
14. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a
hirdetmények ellenőrzéséért – a (6) bekezdés szerinti ajánlatkérők kivételével –
ellenőrzési díjat kell fizetni.
(2) Az ellenőrzési díj mértéke – függetlenül az érintett hirdetmények terjedelmétől –
hirdetményenként egységesen:
a) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó
hirdetmény esetében: 150 000 forint,
b) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó
hirdetmény
módosítását
és
az
ajánlattételi
vagy
részvételi
határidő
meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény esetében: 50 000 forint,
c) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények esetében: 80
000 forint,
d) az a)–c) pont alá nem tartozó hirdetmények esetében: 50 000 forint.
(3) Az ellenőrzési díjat a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB
10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.
(4) Az ellenőrzési díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások
beazonosíthatóságának biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy
ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon hirdetmény
nyilvántartási számát (KÉ szám/évszám), amely vonatkozásában az ellenőrzési díj
megfizetésre kerül.
(5) Az ellenőrzési díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az a (3)
bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.
(6) Az ellenőrzési díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál
kevesebb lélekszámú települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen települések által
létrehozott társulás ajánlatkérőket.
(7) A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti
kedvezményezett kistérségekben található, a (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó és
tízezer főnél kevesebb lakosú települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen
települések által létrehozott társulás ajánlatkérőket.
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15. § A befizetett ellenőrzési díj tizenöt napon belül az alábbiak szerint kerül
visszautalásra:
a) ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel, vagy a
hirdetménnyel kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj fele;
amennyiben nem került sor hiánypótlásra történő felhívásra, a díj 90%-a;
b) ha a 12. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és
ezért a közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj fele;
c) ha a befizetett ellenőrzési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett
összeg;
d) ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 10. § (3) bekezdés a) pontja, vagy a 14. § (6)
pontja szerinti esetben ellenőrzési díjat utalt át, a díj 90%-a.
16. § (1) Az ellenőrzési díj igazgatási szolgáltatási díjnak minősül.
(2) Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési díjhoz nem kapcsolódik általános forgalmi
adó fizetési kötelezettség, az ellenőrzési díjak e rendelet szerint meghatározott
összege nem tartalmaz általános forgalmi adót.
5. A hirdetmények kötelező tartalmi elemei
17. § A hirdetményekben a Kbt.-ben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban az adott
eljárási rend, eljárásfajta, beszerzési tárgy vonatkozásában előírt valamennyi
kötelező tartalmi elemet fel kell tüntetni.
18. § A 27. § (3) bekezdése, a 28. § (5) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, és a 34. §
(1)–(2) bekezdése szerinti, eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az ajánlatkérő
köteles feltüntetni a következő adatokat:
a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerinti minősítését (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban);
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek
tényét és indokát;
c) az ajánlattevők nevét, címét (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban);
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való
utalást, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás
eredményéről szóló tájékoztató számát és megjelenésének időpontját.
6. A hirdetmények közzétételre történő feladása és közzététele
19. § (1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 27–32. § szerinti
hirdetmények vonatkozásában a 9–12. § szerinti eljárást követően az eredetileg
megküldött, a javított vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt
annak megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel a TEDadatbankban történő közzétételre.
(2) A hirdetménynek a TED-adatbankban történő közzétételre való feladására
elektronikus úton kerül sor.
(3) Amennyiben a TED-adatbankban közzéteendő olyan hirdetménnyel
kapcsolatban, amelynek ellenőrzése nem kötelező, és azt a kérelmező nem is kéri, a
Kiadóhivatal hibaüzenetet küld a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti
egységnek, azt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység továbbítja a
kérelmező számára. A kérelmező a hibaüzenet továbbításától számított harminc
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napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított hirdetményt
jogosult megküldeni, amelyet a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység
ellenőrzés nélkül felad a TED-adatbankban történő közzétételre. Ez az eljárás
szükség esetén többször is megismételhető. A hirdetmény feladása napjának az
utolsó feladás napja minősül.
(4) A tipikus hibaüzenetek értelmezéséről a Hatóság honlapján tájékoztatást tesz
közzé.
(5) A hirdetmény feladásának napjáról a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti
egység a kérelmezőt a feladás napján elektronikus úton tájékoztatja.
20. § (1) A 27–32. § szerinti hirdetmény közzétételén a TED-adatbankban történő
közzétételt kell érteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Hatóság – tájékoztató jelleggel – az
Értesítőben is közzéteszi.
(3) Ha a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és az Értesítőben – tájékoztató
jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a TED-adatbankban
közzétett hirdetmény tartalma az irányadó.
(4) A hirdetményt közzétételre a Hatóság adja fel. A hirdetmény feladásának napját
a Hatóságnak tudnia kell igazolni.
(5) A Kiadóhivatal a hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi
közzé. A Kiadóhivatal visszaigazolást küld a feladott hirdetmények közzétételéről,
megjelölve a közzététel időpontját. A visszaigazolás a közzétételre vonatkozó
bizonyítéknak minősül.
(6) A hirdetmény (2) bekezdés szerinti tájékoztató jellegű közzétételére a
hirdetménynek a TED-adatbankban történő közzétételre való feladásától számított
ötödik napon, illetve az Értesítő ezt követően megjelenő első számában kerül sor.
(7) A hirdetmény magyar nyelven teljes terjedelmében kerül közzétételre a TEDadatbankban.
(8) A hirdetmények lényeges elemeinek összefoglalását az Európai Unió hivatalos
nyelvein is közzéteszik azzal, hogy kizárólag a magyar nyelven készített és
megküldött szöveg hiteles.
(9) A hirdetményeknek a TED-adatbankban való közzététele költségeit az Európai
Unió viseli.
(10) Az ajánlatkérő a hirdetményt más módon is közzéteheti azzal, hogy erre a
hirdetménynek a Kiadóhivatal részére történő feladását követően kerülhet csak sor.
Az így közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a TEDadatbankban, illetve az ajánlatkérő honlapján megjelentek, továbbá fel kell
tüntetnie a Kiadóhivatal részére történő feladás, illetve a honlapon történő
közzététel napját is.
(11) A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében – a jogi szolgáltatások
kivételével – , ha a szolgáltatás becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a 27. § (3)
bekezdésében és 28. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményt kell közzétenni
akkor is, ha az eljárást ajánlatkérő a Kbt. szerinti nemzeti eljárásrendben folytatta
le. A hirdetményben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a
hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérő egyetért a hirdetmény közzétételével, a
hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérő nem ért egyet a
hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül
közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti az Értesítőben történő közzétételt.
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(12) A Kbt. 4. melléklete szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű jogi
szolgáltatások esetében a 27. § (4) bekezdésében és 28. § (6) bekezdésében rögzített
hirdetményekben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény
közzétételével. Ha az ajánlatkérő egyetért a hirdetmény közzétételével, a
hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérő nem ért egyet a
hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül
közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti az Értesítőben történő közzétételt.
21. § (1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 34. § szerinti
hirdetmények vonatkozásában a 9–12. § szerinti eljárást követően az eredetileg
feladott, a javított, vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt a
feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi közzé.
(2) A 34. § szerinti hirdetmények közzétételén az Értesítőben történő közzétételt kell
érteni.
(3) Az Értesítőben a hirdetmények teljes terjedelmükben, magyar nyelven kerülnek
közzétételre. A hirdetmény, vagy lényeges elemeinek összegezése idegen nyelven is
közzétehető azzal, hogy kizárólag az ajánlatkérő által magyar nyelven készített és
megküldött szöveg hiteles.
22. § A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetmény Értesítőben
történő közzétételének tényéről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt a közzététel
napján.
7. Helyesbítés
23. § (1) Ha a 34. §-ban meghatározott hirdetmények esetében az Értesítőben
közzétett hirdetmény és a kérelmező által feladott hirdetmény tartalma között
eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmező kérelme
alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé.
(2) Ha a 27–32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban
közzétett hirdetmény és a kérelmező által közzétételre megküldött hirdetmény
tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a
kérelmező kérelme alapján helyesbítést ad fel a TED-adatbankban történő
közzétételre, továbbá azt a 20. § (2) bekezdése szerint az Értesítőben is közzéteszi.
(3) Ha a 27–32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban
közzétett hirdetmény és az Értesítőben – tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény
tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a
kérelmező kérelme alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé.
(4)2 A kérelmezőnek az (1) és (3) bekezdés szerinti helyesbítést a 34. § (11)
bekezdése
szerinti
hirdetményminta
kitöltésével
és
benyújtásával
kell
kezdeményeznie.
(5) A kérelmezőnek a (2) bekezdés szerinti helyesbítést a 32. § szerinti
hirdetményminta kitöltésével és benyújtásával kell kezdeményeznie.
24. § (1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 23. § (1) és (3)
bekezdése szerinti helyesbítést a 21. § (1) bekezdése szerint közzéteszi az
Értesítőben, a 23. § (2) bekezdése szerinti helyesbítést pedig a 19. § (1) bekezdése
szerint feladja közzétételre a Kiadóhivatal részére, ha az
a) megalapozott, és
b) eljárást megindító hirdetményre vonatkozó kérelem esetében a hirdetményben
megadott ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt a hirdetmény
ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez megérkezett.
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(2) Ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a hirdetmény ellenőrzésért felelős
szervezeti egység a helyesbítést nem teszi közzé, illetve nem adja fel közzétételre a
Kiadóhivatal részére.
(3) Ha a helyesbítési kérelem csak részben megalapozott, a hirdetmény ellenőrzésért
felelős szervezeti egység erről – a megalapozatlan kérelmi elemek megjelölésével – a
kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. E tájékoztatás keretében a
hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység arról is tájékoztatja a kérelmezőt,
hogy a megalapozott részek vonatkozásában a helyesbítés kizárólag abban az
esetben kerülhet közzétételre, illetve a Kiadóhivatal részére feladásra, amennyiben a
kizárólag a megalapozott részeket tartalmazó kérelem ismételten, hiánypótlás vagy
javítás keretében megküldésre kerül.
(4) Megalapozott a helyesbítési kérelem, ha a 23. § (1)–(3) bekezdésében foglalt
körülmények valamelyike fennáll.
(5) A kizárólag
közzétételre.

helyesbítést

tartalmazó

hirdetmény

térítésmentesen

kerül

25. § A 32. §, illetve a 34. § (6) bekezdése szerinti, helyesbítésre irányuló
hirdetményben meg kell adni:
a) az érintett hirdetmény nyilvántartási számát (az Értesítő, illetve a TED-adatbank
vonatkozásában);
b) az érintett hirdetmény közzétételének napját (az Értesítő, illetve a TED-adatbank
vonatkozásában);
c) az érintett hirdetményben megadott ajánlattételi/részvételi határidőt (eljárást
megindító hirdetmény esetében);
d) az érintett hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg;
e) az érintett hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét.
8. Honlapon történő közzététel
26. § (1) Ha a Kbt. az ajánlatkérő számára előírja meghatározott adatoknak,
információknak, dokumentumoknak a Hatóság honlapján történő közzétételét, az
ajánlatkérőnek csak azokat az információkat kell elektronikusan – a Hatóság elnöke
által kiadott elnöki tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – megküldenie a
Hatóság részére, amelyek nem állnak a Hatóság rendelkezésére.
(2) A Kbt. által előírt adatok, információk, dokumentumok Hatóság honlapján
történő közzététele díjmentes.
(3) A Hatóság gondoskodik a számára a Kbt. által meghatározott adatoknak,
információknak, dokumentumoknak honlapján történő közzétételéről.
(4) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a szerződés
teljesítésére vonatkozó adatokat a Hatóság honlapján kéri közzétenni, a 8.
mellékletben foglalt mintát küldi meg kitöltve a Hatóság részére az (1) bekezdésben
foglaltak szerint.
9. A TED-adatbankban megjelenő hirdetmények
27. § (1) A Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót
tartalmazó hirdetmény mintáját a 842/2011/EU bizottsági rendelet (a
továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) I. melléklete tartalmazza. A Kbt. 32.
§ (8) bekezdése szerinti, az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó
hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén e hirdetményt
szintén az uniós hirdetményminta rendelet I. melléklete szerint kell elkészíteni,
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azonban a Kiadóhivatal részére megküldendő, a TED-adatbankban közzétételre
kerülő hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VIII. melléklete
tartalmazza.
(2) A Kbt. XII. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós
hirdetményminta rendelet II. melléklete tartalmazza.
(3) A Kbt. XII. és XIII. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része
alkalmazásában akkor, ha a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás – a jogi
szolgáltatások kivételével – becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1)
bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló
tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet III.
melléklete tartalmazza.
(4) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérő, a Kbt. 4. melléklete
szerinti jogi szolgáltatások vonatkozásában a szerződés megkötéséről szóló
tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját – a 28. § (6) bekezdése szerinti
kivétellel – az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete tartalmazza.
(5) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában – építési koncesszió esetén – a Kbt. 111. §
(2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító hirdetmény mintáját az uniós
hirdetményminta rendelet X. melléklete tartalmazza.
(6) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában – az ajánlatkérőnek nem minősülő
koncessziós jogosult eljárása esetén – a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerinti, az
eljárást megindító hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XI.
melléklete tartalmazza.
28. § (1) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós
hirdetményminta rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. 32. § (8) bekezdése
szerinti, az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő
honlapján történő közzététele esetén e hirdetményt szintén az uniós
hirdetményminta rendelet IV. melléklete szerint kell elkészíteni, azonban az
Kiadóhivatal részére megküldendő, a TED-adatbankban közzétételre kerülő
hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VIII. melléklete
tartalmazza.
(2) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló időszakos előzetes
tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az uniós hirdetményminta
rendelet IV. melléklete tartalmazza.
(3) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós
hirdetményminta rendelet V. melléklete tartalmazza.
(4) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési
hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VII. melléklete tartalmazza.
(5) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában
akkor, ha közszolgáltatói szerződés esetében [Kbt. 114. § (2) bekezdés] a Kbt. 4.
melléklete szerinti szolgáltatás – a jogi szolgáltatások kivételével – becsült értéke
eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése
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szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy a szerződés
megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az
uniós hirdetményminta rendelet VI. melléklete tartalmazza
(6) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérő a Kbt. 4. melléklete
szerinti jogi szolgáltatások vonatkozásában, ha a szerződés a Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerint közszolgáltatói szerződésnek minősül, a szerződés megkötéséről
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta
rendelet VI. melléklete tartalmazza.
29. § A Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet IX.
melléklete tartalmazza.
30. § (1) A Kbt. 30. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó
hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XII. melléklete tartalmazza.
(2) A Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről
vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az
uniós hirdetményminta rendelet XIII. melléklete tartalmazza.
31. §3 A Kbt. 127. § (2) bekezdése szerinti, szerződéskötési szándékra vonatkozó
hirdetmény (önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény) mintáját az uniós
hirdetményminta rendelet XIV. melléklete tartalmazza.
32. § A 27–31. § szerinti hirdetmények módosítását, visszavonását, helyesbítését,
illetve az ajánlattételi, vagy a részvételi határidő meghosszabbítását, továbbá a
dokumentáció módosítását tartalmazó hirdetmény mintáját a 13. melléklet
tartalmazza.
10. Az Értesítőben megjelenő hirdetmények
33. § Az Értesítőben, továbbá az ajánlatkérő honlapján (illetve amennyiben az
ajánlatkérő nem rendelkezik honlappal, a Hatóság honlapján) közzéteendő
hirdetmények és egyéb dokumentumok mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.
34. § (1) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja
és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy
a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Kbt. XII. fejezete, a XIV. fejezete és Harmadik része alkalmazásában, a Kbt. 30.
§ (3) bekezdése szerinti, a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza.
(3)4 A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti, hirdetménnyel induló eljárásokban az eljárást megindító felhívás mintáját a
3. melléklet tartalmazza.
(4) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja (Kbt.
123. §) szerinti eljárásokban az eljárást megindító felhívás mintáját a 4. melléklet
tartalmazza.
(5) A Kbt. 30. § (1) bekezdés h) pontja és 132. §-a szerinti, a szerződés módosításáról
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 7. melléklet tartalmazza.
(6)5 Az (1)–(4) és a (7)–(10) bekezdés szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény
módosítását, visszavonását, az ajánlattételi vagy a részvételi határidő
meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását tartalmazó hirdetmény
mintáját az 5. melléklet tartalmazza.
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(7) Amennyiben az érintett beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt,
a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény Értesítőben történő közzététele
során az uniós hirdetményminta rendelet VII. mellékletének az uniós fejléc nélküli
változatát kell alkalmazni.
(7a)6 Amennyiben az érintett beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós
értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós
hirdetményminta rendelet IV. mellékletének, az uniós fejléc nélküli változatát kell
alkalmazni.
(8) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a
tervpályázati eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kbt.
30. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény
Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XII.
mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.
(9) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a
tervpályázati eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kbt.
30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy
eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény Értesítőben történő
közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XIII. mellékletének az uniós
fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.
(10)7 Amennyiben az érintett beszerzés Kbt. 11. §-a szerint meghatározott értéke
nem éri el az uniós értékhatárt, a Kbt. 127. § (2) bekezdése szerinti szerződéskötési
szándékra vonatkozó hirdetmény (önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény)
Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XIV.
mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.
(11) Az (1)–(10) bekezdés szerinti hirdetmények helyesbítését tartalmazó hirdetmény
mintáját a 6. melléklet tartalmazza.
11. Bírálati összegezések
35. § (1) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlatok elbírálására vonatkozó
írásbeli összegezés mintáját a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, a részvételi jelentkezések elbírálására
vonatkozó írásbeli összegezés mintáját a 10. melléklet tartalmazza.
12. Éves statisztikai összegezések
36. § (1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta
szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak.
(2) A Hatóság az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján
elkészített összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év október
31. napjáig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak.
(3) Ha az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig nem küldi
meg az éves statisztikai összegezést, a Hatóság elnöke felhívja az ajánlatkérőt az
összegezés harminc napon belüli megküldésére, és egyben figyelmezteti, hogy ha az
összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását
fogja kezdeményezni.
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(4) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) pontja
szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró
ajánlatkérőket – a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró
ajánlatkérők vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves statisztikai összegezést a Kbt. 31. §-a szerint kell közzétenni.
13. Egyéb rendelkezések
37. § (1) Az ajánlatkérő akkor is kérheti hirdetménynek a TED-adatbankban vagy
az Értesítőben történő közzétételét, ha megadott közbeszerzésére nem vonatkozik a
27–34. §-ban előírt közzétételi kötelezettség. Az ilyen közzététel nem vonja maga
után eltérő eljárásrend alkalmazását.
(2) Ha az ajánlatkérő a TED-adatbankban olyan hirdetmény közzétételét kéri,
amelynek a TED-adatbankban történő közzététele nem kötelező, az adott
közbeszerzési eljárásban alkalmazandó hirdetményminta kitöltése és közzététele
mellett, azzal azonos tartalommal az 27–32. §-ban meghatározott mintát is
megfelelően ki kell töltenie és abban fel kell tüntetnie, hogy nem kötelező
közzétételre kerül sor.
(3) Ha az ajánlatkérő az Értesítőben olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az
Értesítőben történő közzététele nem kötelező, a 34. §-ban meghatározott mintát kell
a 17. §-ban foglaltaknak is megfelelően kitöltenie, és abban fel kell tüntetnie, hogy
nem kötelező közzétételre kerül sor, valamint ha az ilyen módon meghirdetett
beszerzésre nem a Kbt. szabályai alkalmazandóak.
(4) A hirdetménymintákban feltüntetett klasszikus ajánlatkérő megjelölés alatt a
Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) és g)–h) pontjában meghatározott ajánlatkérőket kell
érteni, feltéve, hogy az érintett beszerzésre a Kbt. szerint nem a közszolgáltatói
szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó sajátos szabályok
alkalmazásával kerül sor.
(5) A hirdetménymintákban feltüntetett közszolgáltató ajánlatkérő megjelölés alatt a
Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–f) vagy h) pontjában meghatározott ajánlatkérőket kell
érteni, feltéve, hogy az érintett beszerzésre a Kbt. szerint a közszolgáltatói
szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó sajátos szabályok
alkalmazásával kerül sor.
14. Hatálybalépés
38. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ezt a rendeletet – a (3) bekezdésben rögzített kivétellel – a hatálybalépését
követően megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, közbeszerzési eljárások
alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni, azzal, hogy a rendelet
hatálybalépését megelőzően feladott, vagy megküldött és hiánypótlásra történő
felhívással, vagy javítással érintett azon eljárást megindító, illetve meghirdető
hirdetményre, amely ismételt feladására, vagy megküldésére 2012. január 1-jén
vagy azt követően kerül sor, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)
Az
e
rendelet
szerinti
szerződésmódosításról
szóló
tájékoztató
hirdetménymintáját kell alkalmazni a hatálybalépését megelőzően megkezdett vagy
lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása
esetében is, amennyiben a szerződésmódosításra e rendelet hatálybalépését
követően kerül sor.
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(4) A 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzésekre 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 szóló 34/2004.
(III. 12.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a
bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010.
(X. 29.) NFM rendelet alkalmazandó.
(5)8 E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.
30.) NFM rendelet módosításáról szóló 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelettel (a
továbbiakban:
MódR.)
megállapított
rendelkezéseit
a
MódR.
9
hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell
alkalmazni.
15. Az Európai Unió jogának való megfelelés
39. § (1) Ez a rendelet
a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december
21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének;
b) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i
92/13/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének;
c) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések
odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében
történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvének;
d) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők
beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 44. cikk (1) bekezdésének, 63. cikk (1)
bekezdésének;
e) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004.
március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikk (1)
bekezdésének, 58. cikk (2) bekezdésének, 64. cikk (2) bekezdésének, 70. cikk (1)
bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó
hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendeletnek a
végrehajtását szolgálja.
16. Hatályon kívül helyező rendelkezések
40. §10
1-13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

-----
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Mészáros Zoltán polgármester javaslatot tesz az estei bizottság tagjainak
személyére. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy szükséges a
bizottságnak legyen jogi, pénzügyi és műszaki szakember tagja, ezért
javasolja Dr. Molnár György aljegyző urat a jogi képviselet biztosítására,
Gulyás Irén-t a pénzügyi, és felkéri Gyalai Pál-t a műszaki tevékenység
ellátására.
Gyalai Pál képviselő nyilatkozik, hogy vállalja a bizottsági tisztséget.
Mészáros Zoltán polgármester megkérdezi, van-e még valakinek ezzel
kapcsolatosan kérdése, mivel nincs, szavazásra bocsátja az eseti
Bírálóbizottságra vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
eseti Bírálóbizottság létrehozásáról
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Szabályzat II/3. pontja alapján a „Tiszavárkony település belterületi
csapadékvíz
rendezése”
című
támogatott
projekthez
kapcsolódó
közbeszerzési eljáráshoz szükséges eseti Bírálóbizottságot hoz létre.
1. A képviselő-testület a Bírálóbizottság tagjává
Szabályzat alapján az alábbi személyeket választja:

a

Közbeszerzési

Gyalai Pál elnök
Gulyás Irén
dr. Molnár György
2. A képviselő-testület a Bírálóbizottság tagjainak külön juttatást nem
biztosít.
3. A Bírálóbizottság tagjainak megbízatása
képviselő-testület általi kiválasztásáig tart.

a

nyertes

ajánlattevő

Értesülnek:
- tisztségviselők, helyben
- képviselő-testület tagjai, helyben
- Bírálóbizottság tagjai
----4. Napirendi pont
Előterjesztés az iskola előtti sport udvaron távolugró gödör kialakítására
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
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Mészáros Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, az
Endre király Általános Iskola egy távolugró gödör, illetve a hozzá tartozó
nekifutó kialakítása ügyében kéréssel fordult az önkormányzat felé.
Árajánlat kérése megtörtént attól cégtől, aki az utak javítását is végezte,
bruttó 500 000 Ft anyagköltséggel és munkával tudná elvállalni. Kéri a
képviselő-testület felhatalmazását, hogy ezen ügyben az intézkedést
megtehesse. Megkérdezi, van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele.
Gyalai Pál képviselő megkérdezi, milyen munkát takarna ez az összeg?
Mészáros Zoltán polgármester tájékoztatást ad a részletekről: 40 méteres
nekifutó, két oldalt betonszegély, 3,5 méter x 2,8 méter nagyságú, minimum
40 centi mély gödör kialakítása kerettel, illetve az elugró, dobbantó hely
kialakítása.
Gyalai Pál képviselő felveti, anno is volt távolugró gödör, igaz nem ilyen
színvonalon megoldva. Megkérdezi mindenképpen szükséges ez a színvonal
ahhoz, hogy ilyen sportrendezvényeket is rendezhessenek?
Mészáros Zoltán polgármester elmondja, a Magyar Atlétikai Szövetség
szabványa alapján készülne. Megtekinthető az irodában az iskola
elképzelése, amely az elkerített sportudvarra vonatkozik. Szerették volna
salakkal vagy mart aszfalttal leteríteni egy 60 méteres síkfutó pályát, illetve
felfestéssel kispályás labdarúgó-pálya, tollaslabda-pálya egymásba építése
kialakításához kérte az iskola az önkormányzat segítségét. Ennek a költsége
azonban kb. 3 millió forint lett volna, ebben a projektben benne lett volna a
távolugró gödör kialakítása is. Az önkormányzatot érintő bekövetkezett
változások azonban nem teszik lehetővé ennek a projektnek a támogatását
csak a távolugró gödör és a nekifutó kialakítását.
Héja Attila képviselő megkérdezi, csak ez az egy ajánlat van?
Mészáros Zoltán polgármester elmondja az idő rövidsége miatt is, illetve
mivel nagyon kevés olyan vállalkozás van, amelyik vállal ilyen minőségű
munkát, csak ez az egy van. Megkérdezi, van e még további kérdés,
észrevétel, mivel nincs, megkéri a képviselő-testületi tagokat, hogy aki
jóváhagyja, hogy az árajánlat alapján a megbízást megköthesse a vezsenyi
kft-vel, az kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2014. (VIII. 14.) önkormányzati határozata
Endre király Általános Iskola előtti sport udvaron távolugró gödör
kialakítása
1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endre
király Általános Iskola előtti sport udvaron távolugró gödröt kíván
kialakítani, melyre bruttó 500.000,- Ft-ot biztosít.
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