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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 28-án –
szerda – du. 14.30 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Árgyelán Andrea
Dr. Nagy Csaba

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás helyi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag
Boros Beáta intézményvezető
Átyinné Pénzes Emília Fehér Mályva HKE
Sándor Péter polgárőr
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
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4. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I.
20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
5.

Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és
Román Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz

6.

Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat elfogadására

7.

Különfélék

Napirendek tárgyalása
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, kéri, tegyék
fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan.
Dani Béla képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentésben Polyák Teréz koordinátorral
folytatott megbeszélésről kér tájékoztatást.
Zsilinyi László képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 7. pontjával kapcsolatosan
kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A BÖTKT Tanácsa az Integrált térségi programok a gyermekek
és családjuk felzárkóztatási esélyének a növelése címmel, ehhez csatlakozni kíván
Biharkeresztes is. A részletes programot még nem ismerik, ezért nem került a képviselőtestület elé. Polyák Teréz koordinálja a pályázat előkészítését, kezdeti stádiumban vannak,
jelenleg helyzetelemzést készítenek. Minden települést felkeres, információt gyűjt, feltárják
azokat a területeket, amelyet a településen fejlesztésre szorulónak ítélnek. Kéri Irodavezető
Asszonyt egészítse ki a tájékoztatást.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Polyák Teréz a Wekerle Sándor Alapkezelőtől
kirendelt koordinátor. A helyzetelemzés előkészítése folyik, melyhez adatokat kérnek a
településekről, ez teljes körű. A település életét teljesen felmérő kérdőívről van szó. Az
adatgyűjtést március 29-ig kell elkészíteni, az intézményeknek a táblázatokat kitölteni. Ezt
követően a Magyar Tudományos Akadémia fogja elemezni, melyik az a kritikus pont, amely
hátrányt jelent a település számára, és fejlesztésre szorul. TÁMOP-os pályázatról van szó,
mindenképpen érdemes vele élni.
Barabás Ferenc polgármester: Miután TÁMOP-os pályázat, önerőt nem igényel. A 7. ponttal
kapcsolatosan elmondja, hogy a „Magyar-román együttműködés a határrégióban történő
befektetések növelése céljából” elnevezésű nyitó konferencián vett részt. Közösen
próbálkoznak, a cél, a területet, ezt a vidéket megismertetni a befektetőkkel. Biharkeresztesen
három rendezvény lesz, ahol bemutatják a települést, az adottságokat.
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Első alkalommal a Város Hetén, az Expón kerül sor. A Projektgazda a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat mellett működő Fejlesztési Tanácsadó Testület. Készülnek olyan kiadványok,
melyek bemutatják a településeket, sor kerül kiállításokra Bukarestben és Budapesten. Sok
szervezet be van vonva, akik segítséget nyújthatnak, hogy a befektetők eljuthassanak
Biharkeresztesre. A konferencián az adottságokról beszélgettek, ez Biharkeresztesen mikroés kisvállalkozások, esetleg középvállalkozások településére adna lehetőséget. A területeket is
megjelölik, tárgyalt ez ügyben Házi Tamással, a Volán Pack igazgatójával, a volt KTSZ és a
volt TSZ területének tulajdonosaival. A Metropolisz is tagja a TIM-nek. Bízik benne, hogy
megtalálják azt a lehetőséget, amelyben Biharkeresztes a jobb, nem versenyről van szó,
egymást segítenék. Főleg mezőgazdasági termények feldolgozásával foglalkozhatnának, nem
iparban gondolkodnak. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri
jelentéseket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
70/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 28.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők e-mailben megkapták. A számlák
nagy része 60 napon belül ki van egyenlítve, van olyan, amit 90 napon belül tudnak
kiegyenlíteni. A gazdálkodás pozitívuma, hogy közüzemi szolgáltatók részéről kikapcsolás
veszélye nem áll fenn.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a pénzügyi helyzetről szóló jelentést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 28.
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3.

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi-, településfejlesztési bizottság tagja:
Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést. Az ügyrendi, a pénzügyi és a
településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletet minden
évben felülvizsgálja a képviselő-testület, így volt ez tavaly évvégén is, mely hamarabb történt,
mint ahogyan a jogszabály módosítás kijött volna. Az új jogszabály szerint 2011. évi szinten
kell tartani a hulladékszállítási-kezelési díjakat. Számlázás még nem történt a szolgáltató
részéről, negyedéves számlák vannak. Módosítani kell a rendeletet, a díjakat vissza kell
állítani a 2011. éves szintre.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet
módosításával.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés a)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. § (5)
bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális
Bizottság; a 15. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság; a 15. § (5) bekezdés d) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság; a 15. § (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi Bizottság
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véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007.
(II.1) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
A rendelet - visszamenő hatállyal - 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. március 29. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
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Melléklet a 6/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2007. (II.1) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja
(hulladékszállítási díj)

Rendszeresített
Gyűjtőtartály mérete (liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj
(Ft/db/ürítés)

120
240
1100

297
594
2724

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 155 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3 , maximum 200 kg hulladék elhelyezése
díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
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4. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi-, településfejlesztési bizottság tagja:
Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést. Az ügyrendi, a pénzügyi és a
településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ennek a helyi rendeletnek a módosítására nem a díjváltozás miatt
van szükség, hanem megszűnt e téren az önkormányzat ár-meghatározási jogosultsága.
Hatályon kívül kell helyezni a víz- és csatornadíj megállapításáról szóló helyi rendeletet. Jelen
esetben változás nem történik, nem az önkormányzat állapítja meg a díjakat, hanem maga a
szolgáltató.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a hatályon
kívül helyező rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
és a 11. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága;
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 20/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés a) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés b)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság; a
15. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közoktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság; a 15. § (5) bekezdés d) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 15. §
(5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
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1. §

A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) hatályát veszti.

2. § (1)
(2)

A rendelet - visszamenő hatállyal - 2012. január 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 25/2011. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. március 29. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
5. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Román
Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatókat a képviselők e-mailen megkapták. Sajnálatát
fejezi ki, hogy a nemzetiségi önkormányzatok elnökei nincsenek jelen. Butt János a román
nemzetiségi önkormányzat elnöke jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni az ülésen. Arról nincs információja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői miért nem jöttek el az ülésre.
Gyökös Zoltán képviselő: Véleménye szerint az érintetteknek itt kellene lenniük az ülésen,
hogy az esetleges kérdéseket fel tudják tenni számukra. Nem szerencsés így elfogadni a
tájékoztatókat. Módosító indítványa, hogy vegyék le napirendről a tájékoztatók tárgyalását,
halasszák későbbi időpontra, amikor az elnökök jelen lesznek az ülésen.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosító
indítvánnyal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító
indítvánnyal egyetértett, a tájékoztatók tárgyalását elnapolta.
6. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi-, településfejlesztési bizottság tagja:
Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést. Az ügyrendi, a pénzügyi és a
településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a közbeszerzési szabályzatot.
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Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a közbeszerzési szabályzatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A szabályzat aktualizálásra került az új közbeszerzési törvény
előírásainak megfelelően. Nem változott, hogy közbeszerzési eljárás a képviselő-testület
döntése, előzetes megtárgyalás alapján indulhat, ugyanúgy lefolytathatja külső közbeszerző
cég. Az eljárás során a beérkezett ajánlatokat bírálni fogja az eddigiekkel azonos módon a
bíráló bizottság, melyet továbbra is a pénzügyi bizottság fog ellátni, ugyancsak javaslatot tesz
polgármester úrnak döntésre. A közbeszerzési eljárást, ugyanúgy, mint eddig a polgármesteri
döntés fogja lezárni. A lényeges pontokon változás nem történt.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
Közbeszerzési szabályzat elfogadásával.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megismerte
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint elkészített
Közbeszerzési szabályzatot és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 30.
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Melléklet a 72/2012. (III. 28.) számú BVKt határozathoz:

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
2012.
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Az Önkormányzat 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
22. (1) bekezdésének (a továbbiakban: Kbt.) végrehajtására a következő szabályzatot
alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1. A szabályzat célja, személyi és tárgyi hatálya
A szabályzat célja, hogy meghatározza
a) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának rendjét,
b) az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek
felelősségi rendjét,
c) a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét.
d) meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt (személyeket), illetőleg
testületet.
E szabályzat hatálya alá tartozik Biharkeresztes Város Önkormányzata, Polgármesteri
Hivatala, valamennyi költségvetési intézménye, az önkormányzat által alapított költségvetési
szervek, önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok, közalapítványok
beszerzései, (továbbiakban ajánlatkérő) beszerzései, (továbbiakban ajánlatkérő), amennyiben
azok értéke eléri vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban
meghatározott értékhatárokat.
2. A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések
A Szabályzat hatálya kiterjed az Ajánlatkérő minden olyan árubeszerzésére, építési
beruházására,
építési koncessziójára,
szolgáltatás megrendelésére,
szolgáltatási
koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az
éves költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.
(1) 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.
(2) Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:
a) a Közbeszerzési törvény 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó
munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.
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(3) A szolgáltatás-megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő –
olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése
az ajánlatkérő részéről. 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 Kbt. 7. § (2) bek. és a 7. §
(4) bek. szerinti a tárgya, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét.
(4) 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.
(5) 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.
3. A beszerzési értékhatárok
3.1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért,
illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 11-18. §-ában foglaltakra
tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a
továbbiakban becsült érték).
A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának
időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlati felhívás
megküldésének, illetőleg a törvényben meghatározott esetekben a tárgyalás megkezdésének
időpontját kell érteni.
3.2. A közbeszerzések értékhatárát a
− uniós értékhatárok esetén a Kbt. 10. §-a
− nemzeti értékhatárok esetén a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza
A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.
4. Közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás
a) nyílt
b) meghívásos
c) tárgyalásos eljárás
d) versenypárbeszéd
A nyílt és a meghívásos eljárásban az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlathoz kötve van.
A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni.
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A meghívásos eljárásban az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek
ajánlatot.
Tárgyalásos eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő, az általa kiválasztott egy vagy
több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről.
Versenypárbeszéd során az Önkormányzat az általa törvényben előírtak szerint – kiválasztott
részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés
típusának és feltételeinek – az Önkormányzat által meghatározott követelményrendszer
keretei közötti – pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér.
5. A közbeszerzési igények tervezése
A jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal a
költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig (Kbt. 33. § (1) bek.) éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A közbeszerzési tervet véleményezésre a polgármester megküldi a Pénzügyi Bizottságnak.
A közbeszerzési tervet a Pénzügyi Bizottság véleménye ismeretében a képviselő-testület
hagyja jóvá.
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 5 évig meg kell őrizni (Kbt.33. § (1) bek.)
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az Önkormányzatnak, mint
ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzési Hatóság honlapján
– a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon
belül – közzé kell tenni. A Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő
Önkormányzat a közbeszerzési tervet és annak módosítását, a kötelező közzétételt követően a
helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek
lennie.
A közbeszerzési tervben rögzíteni kell:
− a tervezett közbeszerzéseket,
− a közbeszerzés értékét (becsült érték),
− az egyes közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szervezetet (saját, külső).
6. 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 Önkormányzat nevében eljáró,
illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell
rendelkezniük. A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a felhívás és az ajánlattételi
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dokumentáció elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról. Szükség szerint az Önkormányzat
közbeszerzési tanácsadó segítségét is igénybe veheti.
(2) Minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött
szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell, és az egyes eljárási
cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(3) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az Önkormányzat nevében az Önkormányzat
Polgármestere gyakorolja.
(4) Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év
közben felmerülő, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás
elindításáért és annak koordinálásáért az Polgármester, a beszerzés fedezetének valós
rendelkezésre állásáért a Jegyző a felelős.
(5) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, öt
munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni, vagy ha
nem rendelkezik honlappal, akkor a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétenni. Az adatok
internetes való közzétételéért a jegyző felelős.
Köteles közzétenni:
Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, ha rendelkezik honlappal, saját
honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatóság
honlapján vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó 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
da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés],
db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144.§
(4) bekezdés];
e) a 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.
(6) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés
teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni, ezért a jegyzőt, a polgármesteri hivatal
köztisztviselőit a munkaköri leírásuknak megfelelően terheli a felelősség. Beérkező
dokumentumokat az iratkezelési szabályzatba foglaltak szerint iktatni kell. Ha az ügyben
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt
évig kell megőrizni.
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(7) Az éves közbeszerzésekről a 92/2011 (XII.30. NFM rendeletben meghatározott szerint
éves statisztikai összegzést kell készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.
7. Az eljárást megindító (hirdető) hirdetmény, felhívás
(1) Az eljárást megkezdeni a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet. A közbeszerzési
eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét a Képviselő-testület hagyja jóvá. A
jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás közzétételéről, megküldéséről a
Közbeszerző gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő az ajánlati felhívást – a szerződés megkötéséhez
szükséges engedélyek megléte esetén – akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés
teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a
teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Ez a szabály nem vonatkozik arra
az esetre, ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani
(Kbt. 40. § (3) bek.), ekkor az ajánlati felhívást közzé teheti.
Ebben az esetben fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint
azt, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
8. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályok
(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az Önkormányzat
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelemmel kell rendelkezniük.
(2) Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg
az (1) bekezdés szerinti követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő
tagjai, munkavállalói, illetőleg az Önkormányzattal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján
az Önkormányzat javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki az (1)
pontban megjelölt szakértelemmel együttesen rendelkezik.
9. Összeférhetetlenségi okok
(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
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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 többletinformációkra 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
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. (Kbt. 24 §)
10. Az ajánlatok bontása
(1) 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.
(2) Az ajánlatok felbontásánál az Önkormányzat, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek
lehetnek jelen.
(3) 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.

(4) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell
készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes
ajánlattevőnek.
(5) Az ajánlatok felbontásakor a jegyzőkönyv készítéséről a Közbeszerzőnek kell
gondoskodnia.
(6) A jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldése a Közbeszerző feladata.
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11. Hiánypótlásra vonatkozó szabályok
(1) A Közbeszerző köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét.
(2) A hiánypótlásról a Közbeszerző egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az
összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.
(3) Az ajánlattevő - a Kbt. 67. § (7) bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási
felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat a Közbeszerző által megállapított hiánypótlási
határidő lejártáig.
(4) A hiánypótlást követően a Közbeszerző köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi
hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem
érintett körben ekkor is teljesíthető a Kbt. 67. § (7) bekezdés keretei között.

12. Felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályok
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése
mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az
alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb
iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében.
13. Ajánlatok elbírálása
(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
(2) Az ajánlatok bírálati szempontjai a következők lehetnek:
a) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, melyre a Kbt. 71. § (2) bekezdésbe
foglalt szabályok az irányadóak.
(3) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint –
ha ezt az ajánlatkérő előírta –az igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való
alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások megfelelőségét is ellenőrizni
lehet.
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(4) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e
olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
(5) Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont (Kbt. 71.
§ (2) bekezdés) alapján, illetőleg a Kbt. 71-72. §-ban foglaltakra tekintettel kell értékelni.
(6) Az Önkormányzat az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel.
(7) Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését
követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges
körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a
teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné
kell nyilvánítania.
(8) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely
olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a önállóan értékelésre
kerül.
(9) Az ajánlatkérő köteles a (8) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban
foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére állóaz ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre esőanyagi fedezet összegétől.

14. Eredményről szóló értesítésre vonatkozó szabályok
a) Az ajánlatokat a legrövidebb időn belül el kell bírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt
kell elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. (Kbt. 65.§ (1) bek)
b) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről,
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a Kbt 74.
§ szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes
indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön
jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az
ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi
jelentkezések elbírálásának befejezésekor ezen tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg,
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
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c)Az ajánlatok elbírálása során a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
készít az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében, melyet a Közbeszerző terjeszt elő a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármestere részére
d) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést,
vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés
megkötésének megtagadásáról [Kbt. 124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz
munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul
le (Kbt. 30. § (2) bek.).
15. Előzetes vitarendezés
(1) Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az
ajánlattevő, vagy részvételre jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő
az írásbeli összegezés, illetőleg az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a
közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum;
b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő
tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet az ajánlattételi, illetőleg részvételi
határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított vagy rendkívüli sürgősségre tekintettel indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig, ha álláspontja szerint egészben
vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, illetőleg
dokumentáció, vagy azok módosítása.
(2) A vitarendezést kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében meg kell jelölnie
az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott
elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó
adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek –
hivatkoznia kell.
(3) Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az
ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a
kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező
módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra
adott válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevőjét vagy részvételre
jelentkezőjét is tájékoztatja.
(4) Amennyiben valamely ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be valamely –
az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal,
kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követő tizedik
napig nem kötheti meg a szerződést, illetőleg – ha részajánlat tétele lehetséges volt – a
beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést, ha ez az időpont a 99. § (3) bekezdése szerinti
szerződéskötési időpontnál későbbre esik.
16. Szerződések megkötése, teljesítése
a) Az Önkormányzat csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
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tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte.
b) Az Önkormányzat a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben
mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az
eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében –
beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére
nem képes.
c) A szerződés a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével nyilvános, annak
tartalma közérdekű adatnak minősül.

17. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése
A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések ellenőrzését a megbízott belső ellenőrök
végzik.
II.
Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek
felelősségi köre
1. A polgármesteri hivatal
•
•
•
•
•
•
•

•
•

a közbeszerzési igények felmérése, összesítése
a közbeszerzés értékének meghatározása
az ajánlati/ részvételi felhíváshoz szükséges dokumentáció elkészíttetése
közreműködés a közbeszerzésekkel kapcsolatos előterjesztések elkészítésében
az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv elkészítése
az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése, megőrzése
a Kbt. 32. §-a szerinti előzetes tájékoztató, valamint a 92/2011 (XII.30. NFM
rendeletben meghatározott éves statisztikai összegzés elkészítése és jóváhagyás
utáni megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak
hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Közbeszerző) felkérése
amennyiben nincs Közbeszerző bevonva gondoskodik jegyzőkönyv
készítéséről és érintetteknek való megküldéséről

2. A Képviselő- testület
A közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során a képviselő-testület feladata különösen:
- Az eljárást megkezdésének jóváhagyása
- A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét hagyja jóvá
- A bírálóbizottság létrehozása
- Kiadja és módosítja az éves közbeszerzési tervet és a közbeszerzési szabályzatot
- Felelős a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések a beszerzés fedezetének valós
rendelkezésre állásáért.
- A közbeszerzési eljárást lebonyolító külső cég megbízása.
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3. A Közbeszerző
− köteles a közbeszerzési eljárásban az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására,
− segíti a Bíráló Bizottság és a szakmai megbízott munkáját,
− általános felelősség terheli a közbeszerzési eljárás törvényességének biztosításáért. Az
ezzel kapcsolatos észrevételeit köteles haladéktalanul az Polgármesternek jelezni, illetve a
képviselő-testület tudomására hozni, továbbá határidőben, jogszabály szerint elvégzi az
egyes eljárási cselekményeket,
− gondoskodik a jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás közzétételéről,
megküldéséről,
− felelős a közzéteendő adatok internetes való közzétételéért,
− felelős a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának
megszervezéséért,
− ha az Önkormányzatban megfelelő szakértelemmel rendelkező tisztviselő nincs, a
közbeszerzési szakértelmet kívánó feladatokat külső szakértők bevonásával oldatja meg.
− a szakmai igények alapján gondoskodik- a szakértelemmel bíró személy vagy szervezet
bevonásával- az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállításáról, ajánlatkérő
dokumentáció elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról, előkészíti a szerződést a
dokumentációban megadott szerződés-tervezet alapján, és gondoskodik annak az ajánlati
felhívásban meghatározott időpontban történő aláírásáról,
− a szakmai igények alapján gondoskodik az elbírálási szempontok összeállításáról
− gondoskodik az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az EU
Hivatalos Lapjában történő közzétételéről, valamint a közzététel díjának átutalásáról;
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlati felhívásnak az
ajánlattevő(k) részére történő közvetlen megküldéséről,
− gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjainak összehívásáról és a teljes ajánlati felhívás és
dokumentáció rendelkezésükre bocsátásáról,
− amennyiben a szerződés teljesítése során szerződésmódosításra kerül sor, tájékoztatót
készít, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi.
4. A Bíráló Bizottság
a) A Bíráló Bizottság tagjai a Pénzügyi Bizottság mindenkori tagjai. A Bíráló Bizottság
elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke. A Bíráló Bizottság szükség esetén – adott közbeszerzés
jellegétől függően, alkalomszerűen – további tagokkal egészíthet ki. A Bíráló Bizottság tagjai
mellé lehetnek további választott tagok is, mint segítők, illetve közbeszerzési szakértelemmel
rendelkező személy, hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítsége is igénybe vehető.
b) A Bíráló Bizottság a munkájával kapcsolatos ügyviteli munkák ellátását Önkormányzat
ügyviteli feladatait ellátó személyek kötelesek segíteni, a Polgármesteri Hivatal utasítása
szerint.
c) Bíráló Bizottság feladatai:
- A Bíráló Bizottság az ajánlatokat értékeli és írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot készít
a taggyűlés részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
d) A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, döntéseit a
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén
a bizottság elnökének szavazata dönt.
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e) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező
személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti
szavazást kell alkalmazni.
5. Polgármester
- A Polgármester képviseli az Önkormányzatot a közbeszerzési eljárás során.
- A Bíráló Bizottság, illetve a Közbeszerző javaslata alapján dönt az ajánlatok
érvényességéről és az eljárás eredményéről.
- Meghozza az eljárást lezáró döntést.
III.
KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTELEM BITOSÍTÁSA, A HIVATALOS
KÖZBESZERZÉSI, KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítésébe, illetőleg
– választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az Önkormányzat a
Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót és/vagy
közbeszerzési tanácsadót , azaz Közbeszerzőt jogosult bevonni.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési szakértő szakértelmével elősegíti a
közbeszerzési eljárás e törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását. Az
Polgármesteri Hivatal a tanácsadót, szakértő bevonja különösen a felhívás és a dokumentáció
elkészítésébe és bevonhatja a Bíráló Bizottságba is.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Önkormányzat közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó
jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban
foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
2. A közbeszerzési szabályzatot a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni. E szabályzatot a
Képviselő-testület a 72/2012. (III. 28.) határozatával hagyta jóvá.
3. Jelen szabályzat 2012. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követően indult közbeszerzések esetében kell alkalmazni.
4. Jelen közbeszerzési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései
irányadóak. Amennyiben jelen szabályzatban foglaltak és a hatályos Kbt. előírásai között
ellentmondás merülne fel, úgy a mindenkor hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak.
Biharkeresztes, 2012. március 29.
………………………………..
Barabás Ferenc
polgármester

………………………………..
Árgyelán Andrea
jegyző
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7. Különfélék
K/1. Előterjesztés a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének pályázására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Pályázatot
kívánnak benyújtani térfigyelő kamerák elhelyezésére. Bizottsági ülésen tárgyalták a
napirendet, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság tagja: A bizottságok együttes ülésén tárgyalta a pénzügyi
bizottság az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: BM pályázatról van szó. 20 db kamerát szeretnének elhelyezni
különböző helyeken. A nagyfelbontású kamerák három hónapon keresztül megőrzik az
eseményeket, éjjel-nappal működik. Bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy elsősorban
önkormányzati intézményeken lesz elhelyezve, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetni. A
pályázathoz 10 % önrész szükséges. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat pályázatot nyújt be 4/2012. (III. 1.) BM
rendeletben meghirdetett „közbiztonsági növelését
szolgáló
fejlesztések
megvalósítása” felhívásra.
A pályázat 90% -os támogatottságú, így 10% önrész szükséges.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10 % önrészt, azaz 342 163
Ft-ot a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

K/2.

Barabás Ferenc polgármester
2012. április 2.

Bihari Szociális Szolgáltató
létszámcsökkentés

Központ

Berettyóújfalui

székhelyén

történő

Barabás Ferenc polgármester: A Bihari Kistérségi Iroda nyilatkozatot kér az önkormányzattól
a Bihari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóújfalui székhelyén történő
létszámcsökkentéssel kapcsolatosan.
Gyökös Zoltán képviselő, BÖTKT munkaszervezet-vezető: Létszámleépítés vált szükségessé.
Ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázatot be tudják nyújtani, a társtelepülések
önkormányzatának nyilatkozni kell, hogy a foglalkoztatásra van-e lehetőség.
Árgyelán Andrea jegyző: A levélben 2,5 főről van szó.
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Barabás Ferenc polgármester: Berettyóújfalui intézményben lesz a létszámleépítés, aminek a
kistérségi iroda a fenntartója. Biharkeresztesen nincs lehetőség az alkalmazásukra. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
74/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2012. (II. 27.) számú
BÖTKT Határozatban kimondott a Bihari Szociális Szolgáltató Központ
Berettyóújfalui székhelyét érintő 2,5 státusz megszüntetésével kapcsolatban kijelenti,
hogy a Biharkeresztes Város Önkormányzat költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken – a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 28.

K/3. Szóbeli előterjesztés a Művelődési Ház termének ingyenes használatára
Barabás Ferenc polgármester: Biharkeresztesen az érdeklődésre való tekintettel román nyelvi
kurzus indul. A résztvevő csoport nevében Csaláné Bartha Csilla kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez. A Művelődési Ház termét szeretnék igénybe venni, kérik, hogy a
terembérleti díj fizetésétől tekintsen el a képviselő-testület. Javasolja, adjanak helyt a
kérésnek, tegyék lehetővé az ingyenes használatot, ezáltal támogassák a képzést. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
75/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csaláné Bartha Csilla a
román nyelvi kurzus résztvevői nevében megküldött kérelmét támogatja, s a csoport
részére a Művelődési Ház termének használatát pénteki napokon 15 órától ingyenesen
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 28.
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K/4. Szóbeli előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat adásához
Barabás Ferenc polgármester: A Harsányi Gondozó Közhasznú Alapítvány hozzájáruló
nyilatkozatot kér az önkormányzattól. Ahhoz, hogy a működési engedélyt megkapják, a
szomszédos kistérség településeinek nyilatkozata is szükséges.
Árgyelán Andrea jegyző: Írásban is kinyilatkozzák, hogy ilyen típusú feladatot nem fognak
Biharkeresztesen ellátni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a
hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
76/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Harsányi Gondozó Közhasznú Alapítvány részére
önkormányzati hozzájáruló nyilatkozatot adjon, azt aláírja azzal a feltétellel, hogy
szolgáltatást nem nyújt az Alapítvány a településen.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 28.

K/5 Szóbeli előterjesztés a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság akciós ajánlatáról
Barabás Ferenc polgármester: A Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság átadta a polgármesteri
hivatalok számára készített akciós ajánlatát. A térségi telefonkönyvben az Arany oldalon
megjelenne az önkormányzat és intézményei elérhetősége, ki is lenne emelve. Az akciós ár
60.500 Ft + Áfa.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Egyre kevesebb vezetékes telefon van.
Árgyelán Andrea jegyző: Az Interneten is meg lehet nézni a telefonszámokat.
Barabás Ferenc polgármester: A megjelentetés egy évre szól. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a telefonkönyvben megjelentessék az
önkormányzat és intézményei elérhetőségét.
A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodással a javaslatot nem
támogatta.
77/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telefonkönyvkiadó
Társaság akciós ajánlatát megismerte, a Térségi Telefonkönyv 2012 AranyOldalak-on
az önkormányzat és intézményei megjelentetését nem támogatja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. március 28.

K/6. Előterjesztés „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázat beadásáról és önerő
biztosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ártándi tagóvoda
felújításáról van szó. Elkészültek a tervek, közöl 20 millió forintos beruházás lesz. 10 % önerő
szükséges, melyet Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosít. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2012. (III. 28.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat, mint a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
ártándi tagóvodáját fenntartó intézményi társulás székhely önkormányzata elhatározza, hogy
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 4/2012. (III. 1.) BM
rendelet alapján pályázatot nyújt be az ártándi tagóvoda felújítására.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10 % önrészt, azaz 1.963.298- Ftot az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
3.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti, meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója.
A beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott
idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz. Közfoglalkoztatási bérre és járulékra fordítható költség
legalább 989.316.- Ft, mely összeg a BM. szerint teljes mértékben támogatott (6 fő, 2 hónap,
napi 6 óra, nem szakképzett + eü. vizsgálat)
Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével egyeztet.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. április 2. a pályázat benyújtására
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Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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