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BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
Bugac Nagyközség Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 
(továbbiakban: Kbt.) 22. §. (1) d) alapján klasszikus ajánlatkérőnek minősül és ennek 
megfelelően visszterhes szerződéseinek megkötése céljából köteles a megadott tárgyú 
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és értékű beszerzések megvalósítása érdekében – a Kbt. 2/A.§. foglaltak kivételével – 
közbeszerzést lefolytatni. 
 
A Kbt. 6.§. (1) előírja, hogy az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési 
eljárások előkészítésének, lefolytatásának belső ellenőrzésének felelősségének rendjét, 
az ajánlatkérő nevében eljáró felelősségi körét, közbeszerzési eljárások dokumentálási 
rendjét, valamint az eljárás során hozott döntésekért felelős személyeket, valamint 
testületeket. 
 
A fenti kötelezettségek teljesítése érdekében a Bugac Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEK 
 
 

E szabályzat alapján kell eljárni a Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 
Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési és tervpályázati eljárása során.  
 
Ajánlatkérő:  
 
Az Ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit Bugac Nagyközség Önkormányzata 
közigazgatási területén megvalósuló beszerzés esetén Bugac Nagyközség polgármestere, 
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata közigazgatási területén megvalósuló 
beszerzés esetén Bugacpusztaháza polgármestere, mindkét önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósuló beszerzés esetében a társult képviselő-testületben elnökölő soros 
polgármester (továbbiakban: Ajánlatkérő) gyakorolja. 
 
 
A Polgármester átruházott hatáskörben jár el és – e szabályzatban meghatározottak 
szerint – gyakorolja a Képviselő-testület jogait és teljesíti kötelezettségeit a 
közbeszerzési és tervpályázati eljárásokban. 
 
A Polgármester a jegyző útján köteles gondoskodni arról, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során az önkormányzat nevében eljáró illetőleg az eljárásba bevont 
személyek, szervezetek között legyen a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, 
jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet. 
 
Közbeszerzési Bizottság: 
 
A Kbt. meghatározza az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, 
szervezetekkel kapcsolatos szabályokat. Ezeket a Közbeszerzési Bizottság működése 
során az ajánlattevőnek a jegyző útján biztosítani kell. Ennek megfelelően a 
közbeszerzési eljárás előkészítése a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok 
értékelése során és az eljárás más szakaszában biztosítani kell megfelelő – a 
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelmet. Ennek a 



3 

 

közbeszerzési bizottság akkor felel meg, ha legalább egy olyan személy van, aki 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 
 
Az ajánlatkérőnek valamennyi közbeszerzési eljárás megindítása előtt írásban ki 
kell jelölni a Közbeszerzési Bizottság választott tagjait, így létrehozva a legalább 5 
tagú Közbeszerzési Bizottságot. A Közbeszerzési Bizottság választott tagjai a 
polgármester, mint ajánlatkérő által adott megbízás alapján végzik feladatukat. 
 
A Közbeszerzési Bizottság állandó tagjai: 
 

 A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke 
 A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának tagja 
 A Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője 

 
 
A Közbeszerzési Bizottság választott tagjai: 
 
Az adott közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, közbeszerzési, jogi 
szakértelemmel rendelkező személyek. A Kbt. 9.§.(2) alapján a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó igénybevétele esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyes 
részvétellel köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. 
A választott tagok a szakértelmükkel, szükség esetén írásos szakvéleménnyel segítik a 
Közbeszerzési Bizottság munkáját, a döntés meghozatalában főszabály szerint nem 
vesznek részt. Amennyiben a felkérés, megbízás tartós polgári jogi szerződés szerint 
történik, úgy hogy a felkért személy a döntéshozatalban is részt vesz, akkor a 2007. évi 
CLII. tv. 3. § (3) e) pontja miatt az 5. § (1) a) pontja alapján évente vagyonnyilatkozat 
tételére kötelezett. 
 
 

A Közbeszerzési Bizottság 
 
 
A Közbeszerzési Bizottság jogai és kötelezettségei: 
 

a) Javaslattétel az Ajánlatkérő részére a közbeszerzési eljárás fajtájára vonatkozóan 
b) Javaslattétel az Ajánlattevő részére a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás és a 

dokumentáció tartalmára vonatkozóan 
c) Kiegészítő tájékoztatás megadása 
d) Részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása 
e) Hiánypótlási felhívás elkészítése 
f) Nyilvánvaló számítási hiba kijavítása 
g) Szükség esetén felvilágosítás kérése az Ajánlattevőktől/részvételre jelentkezőktől 

a kizáró okokkal, az alkalmassági feltételekkel, illetőleg a 
részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb 
iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében. 

h) Azon ajánlatokra vonatkozó indokolás megkérése Ajánlattevőtől, melyek kirívóan 
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaznak, vagy lehetetlen mértékűek. 

i) Tárgyalásos eljárás esetén az Ajánlattevőkkel történő tárgyalások lefolytatása. 



4 

 

j) Annak megállapítása, hogy valamely Ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt az 
eljárásból ki kell zárni. 

k) A beérkezett ajánlatok részvételi jelentkezések érvényességének, vagy 
érvénytelenségének megállapítása, a bizottsági tagok erre vonatkozó bírálati 
lapjainak csatolása mellett. 

l) Az érvényes ajánlatok értékelésének lefolytatása a bizottság tagjainak bírálati 
lapjának kitöltése mellett. 

m) Döntési javaslat az Ajánlatkérő részére az eljárást lezáró döntés meghozatalához. 
n) Az eljárás eredményének kihirdetése, megváltoztatása. 

 
A Közbeszerzési Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. 
A Közbeszerzési Bizottság az első ülésén tagjai közül megválasztja a bizottság elnökét. 
A Közbeszerzési Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, 
szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. 
A Közbeszerzési Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítése a 
jegyző feladata. 
Az adott közbeszerzési eljárás lezárolásával a Közbeszerzési Bizottság megbízatása 
megszűnik. 
 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 
 
A Kbt. 9.§.(1) alapján a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés 
esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által 
vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.  
 
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadónak az ajánlatkérőtől függetlennek kell lenni. A hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó köteles biztosítani a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét. 
Az eljárás során a Közbeszerzési Bizottság köteles bevonni különösen a felhívás és a 
dokumentáció elkészítésébe, a bírálatba, illetve az általa hozandó döntések 
előkészítésébe.  
  
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Az adott közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése 
során, vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, ill. az 
eljárásba nem vonható be (erőforrást nyújtó szervezetként sem) a közbeszerzés 
tárgyával kapcsolatban érdekelt gazdálkodó szervezet, ill. személy vagy szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 10. § -ban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. 
 
Ennek megállapítása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítésében, és az eljárás 
lebonyolításában résztvevő valamennyi személy vagy szervezet jelen szabályzat 
mellékletét képező formában írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a 
Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Amennyiben az 
összeférhetetlenség a résztvevő személy vagy szervezet nyilatkozata ellenére az eljárás 
során következik be, az köteles tájékoztatni a közbeszerzési bizottság elnökét, és ezzel 
egyidejűleg az eljárás további szakaszában semmilyen formában nem vehet részt. 
Köteles az eljárás során a részére átadott valamennyi írásos dokumentumot a 
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jegyzőnek átadni, és az eljárás során tudomására jutott információt az eljárást lezáró 
döntés meghozataláig megőrizni. 
 
 

II. fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 
 

A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, összegzése 
az Önkormányzat éves költségvetésének jóváhagyását követően, az abban 
elfogadottaknak megfelelően, éves, összesített közbeszerzési tervet köteles 
jóváhagyásra előkészíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről, melyet a 
Közbeszerzési Bizottság megtárgyal, és ezt követően kerül a Társult képviselő- testület 
elé jóváhagyás végett legkésőbb április 15. napjáig. 
 
A közbeszerzési tervet és annak módosítását a Bugac Nagyközség Önkormányzata 
honlapján és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a 
honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig kell 
elérhetőnek lennie. 

 
A közbeszerzési tervben meghatározottak módosulása esetén a Közbeszerzési Bizottság 
ismételten jogosult megtárgyalni és a társult képviselő-testület köteles a közbeszerzési 
tervet módosítani, annak megfelelően, hogy a tervben felvett beszerzések meghiúsulása 
esetén a beszerzést törölni kell, újabb beszerzések esetében pedig azokat fel kell venni a 
tervbe. 

 
A közbeszerzési terv nyilvános, és azt 5 évig meg kell őrizni. Az összesített közbeszerzési 
terv elfogadását – illetve amennyiben módosításra került, a módosítást – követően a 
jegyző köteles intézkedni annak a Bugac Nagyközség Önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről. 
 
Az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
készített éves statisztikai összegzést kell készíteni, melyért a jegyző a felelős. Az 
összegzést a jegyző a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi a Közbeszerzések 
Tanácsának. 
 
 

III. fejezet 
 

ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően 
haladéktalanul, de legkésőbb minden év április 15. napjáig az adott évre, legfeljebb az 
elkövetkezendő 12 hónapra tervezett, a törvényben meghatározott közösségi 
értékhatárokat elérő árubeszerzésről és szolgáltatás megrendelésről előzetes összesített 
tájékoztatót kell készíteni. Ha az építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja 
az irányadó közösségi értékhatárt, az előzetes összesített tájékoztatót a tervezett építési 
beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni. 



6 

 

Az előzetes összesített tájékoztatót hirdetmény útján közzé kell tenni a jogszabály 
szerinti minta alapján, illetve a hirdetmény feladását követően Bugac Nagyközségi 
Önkormányzat honlapján is. 
 

 
IV. fejezet 

 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
 

Az adott közbeszerzési eljárás előkészítéséért és az azzal kapcsolatos feladatok 
koordinálásáért a jegyző a felelős. 
 
A közbeszerzési eljárás előkészítése magába foglalja az adott közbeszerzési eljárás 
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzését, így különösen: 
 

 az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet, illetve piac felmérését, 
 a közbeszerzés becsült értékének felmérését 
 alkalmazandó eljárásrend megállapítását, 
 az eljárás fajtájának meghatározását, 
 az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció 

            előkészítését, 
 a részvételi (ajánlattételi) felhívás főbb pontjainak meghatározását, beleértve a 

            bírálati szempontok megjelölését is. 
 
 

V. fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 
 
 

Az eljárás lefolytatása során a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben 
az eltérést a törvény kifejezetten megengedi. 
A közbeszerzési eljárások lefolytatásáért a Közbeszerzési Bizottság a felelős. 
 
A Közbeszerzési Bizottság minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől 
az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban köteles dokumentálni. 
 
 
 
 
A közbeszerzési eljárás magába foglalja: 
 

- az eljárást megindító felhívás elkészítése, és annak a Közbeszerzési Bizottság elé 
terjesztése, valamint annak elfogadása esetén ellenjegyzése, a felhívás 
közzététele, 
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- az ajánlati dokumentáció elkészítése, és annak biztosítása, hogy az ajánlati 
felhívásban meghatározottak szerint és az ott megjelölt határidőig az ajánlattevők 
a dokumentációhoz hozzájussanak, 
- elektronikus eljárás esetén annak biztosítása, hogy a dokumentáció vagy az 

ajánlatkérő, vagy a lebonyolító honlapján hozzáférhető legyen, 
- a szükséges kiegészítő információk átadása, 
- az ajánlatok értékeléséhez szükséges döntési javaslat előkészítése, 
- a nyertessel történő szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedések megtétele, 
- az Önkormányzat Közbeszerzési Döntőbizottság,  illetve a bíróság előtti 

            képviselete, 
            - bontási jegyzőkönyv, a Kbt.81-87. §-ban meghatározott intézkedések,  

eredményhirdetési jegyzőkönyv, írásbeli összegzés elkészítése és  
megküldése ajánlattevők, ill. a részvételre jelentkezők részére 

- az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
A Közbeszerzési Bizottság a bírálati lapok alapján szakvéleményt és indoklással ellátott 
döntési javaslatot készít az Ajánlattevő részére. 
 
A tárgyalásos eljárások esetén a tárgyalások lefolytatása a Közbeszerzési Bizottság 
hatásköre. Ennek módjáról, eljárásrendjéről az adott eljáráshoz kapcsolódóan 
esetenként a felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt. A tárgyalásokat a Közbeszerzési 
Bizottság elnöke vezeti. A kbt. 127. § (6) bekezdése szerinti jegyzőkönyvnek az ott 
meghatározott formában történő elkészítéséért a jegyző felelős. A jegyzőkönyvet az 
ajánlattevőkön kívül a Közbeszerzési Bizottság elnökének és a jegyzőnek alá kell írnia. 

 
Előzetes vitarendezési eljárás indítása esetén a Közbeszerzési Bizottság dönt az 
írásbeli összegzés módosításáról. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetést 
követően bejelentésre észleli, hogy a kihirdetett eredmény törvénysértő volt, a 
Közbeszerzési Bizottság egy alkalommal, 10 napon belül jogosult az érvénytelenségről 
szóló tájékoztatást visszavonni, illetve az írásbeli összegzést módosítani, amelyet 
elektronikusan, haladéktalanul egyidejűleg az összes ajánlattevőnek meg kell küldeni. 
 
Közbeszerzési Bizottság döntését követően, az eredményt az ajánlati felhívásban 
meghatározott időpontban az ajánlatkérő hirdeti ki. 
 
Az ajánlatkérő az eredményhirdetésben köteles intézkedni a Kbt. 96. § (3) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, fel kell hívni a nyertes ajánlattevőt, hogy 
amennyiben az ajánlatában nem adta meg, 8 napon belül nyújtsa be a Kbt. 63. § (2) és 
(3) bekezdésében meghatározott igazolásokat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő e 
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a határidő lejártát követő napon a jegyző 
köteles elektronikus úton a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt 
felhívni a kötelezettségei teljesítésére. Amennyiben nincs következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevő ajánlattevő, a jegyző köteles a határidő leteltét követően a Közbeszerzési 
Bizottság elnökét tájékoztatni, aki ezt követően összehívja a Közbeszerzési Bizottságot, 
amely javaslatot tesz ajánlatkérő felé az eljárás eredménytelenségének megállapítására. 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) kell írásban megkötni az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a 
szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződés 
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megkötésére az ajánlatkérő köteles. Mentesül az ajánlatkérő a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően előre nem 
látható és elháríthatatlan ok következtében beálló lényeges körülmény miatt a 
szerződés megkötésére illetve teljesítésére nem képes. 
Előzetes vitarendezési eljárás esetén az erre irányuló kérelem benyújtásától az 
ajánlatkérő válaszának megküldését követő 10. napig nem köthető meg a szerződés. 
 
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy befejezését eredményező 
határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. 
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlatkérő köteles a 
honlapján közzétenni, akként, hogy az a teljesítéstől számított 5 évig folyamatosan 
elérhető legyen. A közzétételről a jegyző gondoskodik, ideértve a Kbt. 99/A. § (4) 
bekezdésében foglalt szerződés közzétételét is. 
 

 
 

VI. fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 
 
 

Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 
belső ellenőrzési rendjében foglaltak szerint kell ellenőrizni. 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés teljesítéséről, 
módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, a Közbeszerzési Értesítőben hirdetmény 
útján történő közzététele – a Kbt.-ben szabályozottak szerint – a jegyző feladata. 
 
 

VII. fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 
 
 

A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel 
elkészítéséért, valamint az iratok határidőben történő megküldéséért a jegyző felel. 
 
A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő dönt a folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárás folytatásáról, vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi 
határozatának meghozataláig történő felfüggesztéséről, illetve a Kbt. 332. § (4) 
bekezdése szerinti, a szerződés megkötésének engedélyezésére irányuló kérelem 
előterjesztéséről. 
 
A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő dönt továbbá a Közbeszerzési 
döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata elleni kereset benyújtásáról. 
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VIII. fejezet 
 

ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
 

Amennyiben az eredmény kihirdetését követően valamely ajánlattevő előzetes 
vitarendezési eljárást kezdeményez, az ajánlatkérő Kbt. 96/B. § (3) bekezdése szerinti 
válaszának elkészítéséért és a kérelmező részére történő megküldéséért a jegyző felel. 

 
 

IX. Fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 
 
 

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes irat – a közbeszerzési eljárás lezárásától, illetve a 
szerződés teljesítésétől a jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig, valamint az éves 
közbeszerzési terv 5 évig történő megőrzéséről a Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatal irattára útján gondoskodik. 

 
A jegyző a Közbeszerzések Tanácsa vagy más illetékes ellenőrző szerv kérésére az 
iratokat haladéktalanul megküldi vagy rendelkezésre bocsátja. 
 
 

X. fejezet 
 

A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 
 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 
 
 

XI. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadást követően megkezdett beszerzésekre, 
közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és 
az azokkal kapcsolatos kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, 
illetve előzetes vitarendezési eljárásokra a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal 
összhangban kell alkalmazni. 
 
 
Bugac, 2010-04-26. 
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                                                                                        Szabó László    
                                                                           polgármester    
          
 
 


