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Ózd Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárási kötelezettség alá nem tartozó 
beszerzéseinek rendjére beszerzési szabályzatot kíván létrehozni.  
 
A szabályzat célja, hogy az Ajánlattevők számára azonos és egyenlő feltételek 
biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, nyilvánosságát, és az 
Ajánlattevők esélyegyenlőségét.  
 
A szabályzat hatálya kiterjed a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, 
valamint olyan egyes beszerzésekre, melyek kivételt képeznek a Közbeszerzésekről 
szóló törvény hatálya alól. 
Létrehozását indokolja továbbá a beruházások és beszerzések külső pénzeszközből 
történő finanszírozásának egyre nagyobb súlya. A szabályzat hivatott pótolni azt az 
űrt, mely a pályázati forrásból történő beszerzések esetében a pénzeszközök 
felhasználása, valamint a beszerzések utólagos ellenőrzése során jelentkezett. 
Ezáltal a jövőben elkerülhetőek lesznek a támogató szervezet hiányosságot, 
szabálytalanságot, esetleges pénzügyi szankciót tartalmazó megállapításai. 
 
Fentiek alapján a szabályzat megalkotásával az önkormányzat célja a hatálya alá 
tartozó beszerzések egységes lebonyolítási rendszerének, egységes 
mechanizmusának kialakítása, mely hozzájárul a költségvetésben rendelkezésre 
álló, valamint külső források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználásához. 
 
 
 
Javaslat 
 
Ózd Város Önkormányzata beszerzésekről szóló szabályzatát a határozat 1. 
mellékletében részletezett tartalommal fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. 
  
 
 
 
 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2012. (XI.22.) határozata 

 
Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 

1. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát 
a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A Szabályzat 2012. december 1. napján lép hatályba. 

 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2012. december 1. 
 



1. melléklet a …..…/2012. (XI. 22.) határozathoz 
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Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárási 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzéseinek szabályairól az alábbi szabályzatot alkotja: 
 

1. A Szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy megállapítsa az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárási kötelezettség 
alá nem tartozó beszerzéseinek rendjét, ennek keretében az Ajánlattevők számára azonos és 
egyenlő feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, a verseny 
nyilvánosságát, és az Ajánlattevők esélyegyenlőségét. 

2. A beszerzés fogalma 
 

A Szabályzat alkalmazásában beszerzésen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a 
továbbiakban: Kbt.) fogalom-meghatározásai szerinti építési beruházás, árubeszerzés, 
szolgáltatás, építési valamint szolgáltatási koncesszió megrendeléseket kell érteni.   
 

3. A Szabályzat hatálya 
 

3.1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Ajánlatkérő valamennyi olyan beszerzésére, amely 
bármely okból nem tartozik a Kbt. hatálya alá és egyszeri nettó értéke eléri az 500.000,- Ft 
értékhatárt. 
 
3.2. Nem terjed ki a szabályzat hatálya Ózd Város Önkormányzata költségvetési 
intézményeire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok beszerzéseire.  
 

4. A beszerzések előkészítési rendje 
4.1. Beszerzési igény felmerülésekor a beszerzést kezdeményező – a projektmenedzser vagy 
az önkormányzati feladatellátásért felelős szerv vezetője -  a beszerzés megrendelése előtt a 
beszerzés tárgyát, részletes leírását, továbbá becsült értékét véleményezésre megküldi a  
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Beruházási és 
Műszaki Csoportja (a továbbiakban: BCS) részére, mely a beszerzési igényt nyilvántartásba 
veszi és adatait a tárgyévben indult vagy tervezett beszerzésekkel egybevetve meghatározza, 
hogy milyen eljárás keretén belül történhet meg a beszerzés. 
 
4.2. Amennyiben a véleményezés eredményeként megállapítást nyer, hogy a beszerzés 
bármely okból közbeszerzési kötelezettség alá tartozik, Ajánlatkérő köteles közbeszerzési 
eljárást lefolytatni a vonatkozó hatályos jogszabályok és Ajánlatkérő Közbeszerzési 
Szabályzatának szabályai szerint. 
 
4.3. Amennyiben a beszerzés nem tartozik közbeszerzési kötelezettség alá, de meghaladja a 
3.1. pontban meghatározott értékhatárt, jelen szabályzat szerint kell eljárni. 
 
4.4. A beszerzési eljárás elindítására akkor van lehetőség, ha a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll. A pénzügyi fedezet meglétét Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási 
jogköreinek gyakorlásának rendjéről szóló hatályban lévő utasítás szerinti személy a 
beszerzés nyilvántartási lapján (1. függelék) ellenjegyzésével igazolja. A nyilvántartási lapot 
az ügyiratban kell elhelyezni.  



5. Az eljárásban részt vevő személyek, összeférhetetlenség 
 
5.1. A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárás lebonyolítása a BCS feladata. 

 
5.2. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozásában és a beszerzés előkészítésében a 
projektmenedzser (projektmenedzser hiányában a témafelelős önkormányzati ügyintéző) 
működik közre, pályázati forrásból megvalósuló beszerzés esetén az ajánlattételi felhívást a 
pályázattal való megfelelés szempontjából is véleményezi. 
 

5.3. Ajánlatkérő a beszerzés jellegére és nagyságrendjére tekintettel a beszerzési eljárásban 
szakértőt kérhet fel közreműködésre. A szakértő feladatait és felelősségét az írásos 
megbízásában pontosan rögzíteni kell.  
 
5.4. A beszerzés előkészítésében és elbírálásában részt vevő személy a vele szemben 
felmerülő összeférhetetlenségi okot köteles írásban bejelenteni. 
 

6. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
6.1. Az ajánlattételi felhívás feltételeit a BCS dolgozza ki, ennek során elkészíti az 
ajánlattételi felhívást és - amennyiben a beszerzés jellegére és nagyságrendjére tekintettel 
szükséges - a dokumentációt.  
 
6.2. Építési beruházás megrendelése esetén kötelező dokumentációt készíteni az ajánlattevők 
részére, mely a beszerzés műszaki leírását részletesen tartalmazza. 
 
6.3. Nem kell a dokumentációt közvetlenül megküldeni, amennyiben annak terjedelme, vagy 
más körülmény miatt az aránytalan nehézséget jelentene.  
 
6.4. Amennyiben az eljárásban dokumentáció nem kerül kiküldésre, az ajánlattételi 
felhívásban elő kell írni a további információk beszerzésének helyét, határidejét, egyéb 
feltételeit. 
 
6.5. A beszerzési eljárás közvetlen ajánlatkéréssel indul, melyet legalább három olyan 
ajánlattevő részére kell megküldeni, amelyek a szerződést az ajánlatkérő megítélése szerint 
teljesíteni tudják. 
 
6.6. Ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, akinek a felhívás közvetlenül megküldésre kerül. 
 
6.7. Az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, személyekről a Polgármester dönt.  

 
6.8. Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az Ajánlattevők egyenlő eséllyel 
tehessenek ajánlatot.  
 
6.9.  Az ajánlattételi felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 

a) az ajánlatkérő megnevezését, 
b) a szabályzatra való hivatkozást, 



c) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait, 
d) a teljesítés helyét, határidejét, feltételeit, az ellenszolgáltatással kapcsolatos 

kikötéseket, feltételeket, 
e) a további információszerzés helyének, idejének és a kapcsolattartónak a  megjelölését, 
f) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját, 
g) azt az előírást, hogy az ajánlattevő köteles írásban nyilatkozni az ajánlattételi felhívás 

feltételeinek elfogadásáról, 
h) az ajánlatok elbírálásának szempontját, 
i) az ajánlati kötöttség időtartamáról szóló tájékoztatást, 
j) amennyiben a beszerzési eljárásban tárgyalásra kerül sor, a tárgyalás szabályait, 
k) jogfenntartást az ajánlattételi felhívás indokolás nélküli módosítására és 

visszavonására, 
l) jogfenntartást a beszerzési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására,  

 

7. Az elbírálás szempontjai 
7.1. Az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az annak alapján 
benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek és ajánlattevő részére egyértelműen 
meghatározható legyen a legelőnyösebb ajánlat.  
 
7.2. Az ajánlatkérő az ajánlatkérésben, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő ajánlatokat 

a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy 
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. 

 
7.3. Amennyiben az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, a 
résszempontok meghatározása nem állhat ellentétben a takarékos, ésszerű gazdálkodás 
követelményeivel.  

8. A beérkező ajánlatok felbontása és nyilvántartásba vétele 
8.1. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a BCS a beérkezett ajánlatokat – az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott helyen és időben - felbontja. A bontáson jelen lehetnek az 
ajánlattevő és ajánlatkérő beszerzésben érdekelt tagjai.  
 
8.2. Az ajánlattevő részére az ajánlat átvételéről elismervényt kell adni.  
 
8.3. Az ajánlattevőkről és a beérkezett ajánlatok nettó összegéről a BCS nyilvántartást vezet.  
 

9. A beérkezett ajánlatok értékelése, az eljárás dokumentumainak megőrzése 
 

9.1. Az ajánlatok érvényességének és az eljárás eredményességének vizsgálatát a BCS végzi.  
 
9.2. Érvénytelen az ajánlat amennyiben 
 
a) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt tartalmi követelményeknek nem 

felel meg, 
b)    ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt módosítja, 
c)    az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül benyújtásra, 
d)    az ajánlattevővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn 



 
9.3. Eredménytelen az eljárás amennyiben: 

 
a) nem nyújtottak be ajánlatot, 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, 
c) egyik ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

mértékére tekintettel, 
d) a beérkezett ajánlatok értéke alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
e) ajánlatkérő indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja 
 
9.4. Az eljárás eredményéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a Polgármester dönt. (A 
döntéshozatali záradék mintáját a 2. függelék tartalmazza) 
 
9.5. A beszerzési eljárás valamennyi dokumentumainak megőrzéséről a BCS gondoskodik. 

10. Szerződéskötés, a szerződés módosítása 
 
10.1. Az eredményes beszerzési eljárás a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel 
zárul, melyet a BCS kezdeményez. A beszerzési eljárást lezáró döntéshozatali záradék, az 
árajánlatkérés, a dokumentáció és az elfogadott ajánlat a szerződés (kötelezettségvállalás) 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. A szerződések egy eredeti példányát a BCS tartja 
nyilván. 

 
10.2. A felek indokolt esetben módosíthatják a szerződést. A módosítás kezdeményezéséről 
minden esetben tájékoztatni kell a BCS-t. 
 
10.3. Nem módosítható a szerződés, amennyiben annak következtében - a szerződés értéke 
alapján, a Kbt. egybeszámítási szabályait is figyelembe véve - a Kbt. szerint kellene eljárni.  
 

11. A szerződések teljesítése, aktiválás 
11.1. A szerződések pénzügyi és fizikai teljesítését a BCS követi nyomon és továbbítja a 
bizonylatokat a számlák kifizetéséhez a gazdálkodás rendjének megfelelően.  
 
11.2. Építési beruházás tárgyú beszerzés esetében az ingatlan használatbavételét követően a 
BCS gondoskodik az aktiváláshoz és a számviteli elszámolásoz  valamint a 
vagyonnyilvántartásba való bejegyeztetéshez szükséges dokumentumok továbbításáról az 
illetékes osztály felé. 

12. Hatályba lépés 
Ez a Szabályzat 2012. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 
megkezdett beszerzésekre, valamint az azok alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 

 
 

Ózd, 2012. november 22. 
 
 
 

Dr. Almási Csaba  
         jegyző 

          Fürjes Pál 
                          polgármester 



 

1. függelék a Beszerzési Szabályzathoz 
 
 

BESZERZÉSEK NYILVÁNTARTÁSI LAPJA 
 
 
1. BESZERZÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:  
 
2. BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE, TÁRGYA, MENNYISÉGE, 

SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ADATAI: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. BESZERZÉS BECSÜLT ÉRTÉKE (nettó Ft): 
 
4.         KBT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÁS VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYE: 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

………………………………………….. 
           közbeszerzési felelős ellenjegyzése 

 
 
5.          KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MEGJELÖLÉSE, MÉRTÉKE: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
6.         PÉNZÜGYI FEDEZET ELLENJEGYZÉSE: 
 
A rendelkezésre álló forrás meglétét és mértékét az alábbiak szerint igazolom: 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

…………………………………………. 
                                                                                                    pénzügyi ellenjegyző 

Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási 
jogköreinek gyakorlásának rendjéről szóló 

                                                                                                                     hatályos utasítás szerinti személy 
 



2. függelék a Beszerzési Szabályzathoz 
 

 
DÖNTÉSHOZATALI ZÁRADÉK 

 
 
 
BESZERZÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:  
 
BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE:  
 
AZ ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS: 
 
A beszerzési eljárás eredményes. 
 
 

A nyertes ajánlattevő: ………………………………………………………….. 
 

Az ellenszolgáltatás összege: …………………………………………………… 
 
 

vagy 
 
 

 
Az eljárás a Beszerzési Szabályzat ……………. pontja  alapján eredménytelen. 
 
 

       
Kelt: 
 
 

______________________________ 
       
       Döntéshozó 
 
 

 
 
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a szerződés megköthető. 
 
 

.................................................................... 
                                                                                               pénzügyi ellenjegyző 

                                                                                                              Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási  
              jogköreinek gyakorlásának rendjéről szóló  

                                                                                                               hatályos utasítás szerinti személy  
 
 


