
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

     Telefon: (28)- 507-132 

 „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére  

 
 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek 

részletes szabályairól szóló szabályzat módosítása 
  
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzéseinek részletes szabályairól a 772/2010. (X. 27.) sz. határozattal szabályzatot 
(továbbiakban: Szabályzat) alkotott, amelyet azóta többször módosított. 
A legutóbbi 67/2017. (III. 29.) sz. határozattal történt módosítás óta eltelt időszak alatt 
szerzett tapasztalatok és jogszabályi változások (pl. elektronikus ügyintézés bevezetése) 
szükségessé teszik a Szabályzat ismételt pontosítását.  
 
A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot teszem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a 772/2010. (X. 27.) sz. határozatával 
elfogadott többször módosított „Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzéseinek részletes szabályairól” szóló szabályzatát 
(továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. II. – A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje - fejezetének 4. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„A beszerzés megindításakor a Polgármesteri Hivatal beszerzést indító szervezeti 
egysége az Önkormányzat beszállítói listáját is felhasználva kiválaszt legalább három 
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági társaságot, és részükre a 
Polgármester az ajánlattételre felhívó levelet az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 
feladatok szabályozásáról szóló jegyzői utasítás szerint elektronikus úton, valamint 
elektronikus levélben, word formátumban is megküldi. Az eljárás során kizárólag olyan 
társaság választható ki, melynek hatályos cégkivonatában az adott tevékenység szerepel. 
Nem kérhető ajánlat attól, akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé bárminemű 
lejárt tartozása, illetve köztartozása van.” 

 
2. Az Utasítás II. - A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje – fejezetének 4.1 

pontja az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
 a megvalósulás helyszínére (cím, helyrajzi szám) 
 értékelési szempontra, 

 
3. Az Utasítás II. - A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje - fejezet 4.3 pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Három egyidejű árajánlat bekérése mellőzhető a beszerzés tárgyának speciális jelleg 
miatt (pl.: egyetlen gyártó gyártja az adott terméket) illetve, ha a beszerzés tárgya, a 
teljesítés határideje vagy speciális módja (pl. kiépített rendszer további, folyamatos 
üzemeltetése) miatt célszerű a korábbi beszerzésben nyertes ajánlattevőtől (szerződött 
fél) új ajánlatot kérni. Ebben az esetben az új ajánlat és szerződés kiindulási alapja a 
korábbi szerződésben rögzített feltételek (pl. vállalkozói díj, szolgáltatás tartalma).” 
 
     4. Az Utasítás II. - A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje – fejezet 5. pontjának 
6. bekezdése áthelyezésre kerül az IV. – A beszerzési eljárás dokumentumai kezelésének 
egyéb szabályai - fejezet 1 pontjába.  
 
      5. Az Utasítás II. - A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje – fejezet 5. pontjának 
utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az ajánlattevőktől bekéri a köztartozás mentességről szóló NAV igazolást, amennyiben 
a cég nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában.” 
    
     6. Az Utasítás III. - Az ajánlatokat tartalmazó lezárt borítékok felbontása - fejezet 8.3 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A döntést előkészítő jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmazni: 

• beszerzés tárgyát, 
• ajánlat felbontásának helyét, idejét, 
• ajánlatot felbontó személyek nevét, 
• rendelkezésre álló fedezetet, 



• döntést meghatározó értékelési szempontot, 
• ajánlatok értékelése alapján a közöttük kialakított sorrendet,  
• ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),  
• ajánlattevő által tett ajánlati árat, 
• ajánlat formai és tartalmi szempontoknak való megfelelőségét, 
• ajánlatokra vonatkozó egyéb lényeges körülményeket,  
• döntéshozó felé tett javaslatot. 

 
    7. Az Utasítás III. - Az ajánlatokat tartalmazó lezárt borítékok felbontása - fejezet 11. 
pontja törlésre kerül. 
 
   8. Az Utasítás IV. fejezet - A beszerzési eljárás dokumentumai kezelésének egyéb 
szabályai 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Egyéb - az iratokra vonatkozó - rendelkezés 
A beszerzési eljárás iratanyagát úgy kell összeállítani, és folyamatában kezelni, hogy a 
későbbiekben minden eljárási cselekmény igazolható és visszakereshető legyen.” 
 
   9. A Szabályzat 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. sz. melléklete lép. 
   10. A szabályzat módosító rendelkezéseit 2019. május 30-tól kell alkalmazni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
   

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. május 14. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 


