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380. számú előterjesztés

az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R.) módosítását egyrészt a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos munkafolyamatainak átalakítása, másrészt a 
közbeszerzési értékhatárok módosításával összefüggésben az egyéb beszerzési értékhatárok 
felülvizsgálata indokolja. 

Az önkormányzati beszerzésekkel kapcsolatos feladatellátás a Hivatal beszerzésekért felelős 
szervezeti egysége, a Jegyzői Főosztály, valamint az egyéb közreműködő szervezeti egységek 
munkatársainak újjászervezett felelősségi rendjében zajlik. A feladatellátást szintén érinti, 
hogy a Jegyzői Főosztály élére 2017. február 16-ától főosztályvezető került kinevezésre, aki a 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően felelős az önkormányzati, illetve 
hivatali beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért. Az R. 
módosításának eredményeként a bontási bizottság és a bírálóbizottság munkájában, illetve az 
eljárások eredményének megállapítása során érvényesül az új feladatellátási rend. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 70. §-a 
2017. január l-jei hatállyal módosította a közbeszerzési értékhatárokat az alábbiak szerint: 

Uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás 

beszerzés faitáia régi értékhatár (Ft) úi értékhatár (Ft) 
árubeszerzés 8 OOO OOO 15 OOO OOO 
építési beruházás 15 OOO OOO 25 OOO OOO 
építési koncesszió 100 OOO OOO 100 OOO OOO 
szolgáltatás megrendelése 8 OOO OOO 15 OOO OOO 
szolgáltatási koncesszió 25 OOO OOO 30 OOO OOO 

A közbeszerzési értékhatárok változására, továbbá különösen az építési, szerelési munkálatok 
körében bekövetkezett árszínvonal-emelkedésre tekintettel javasolom az R. által 
meghatározott értékhatárok módosítását az alábbiaknak megfelelően: 

eljárás fajtáia hatályos értékhatár (Ft) javasolt értékhatár (Ft) 
beszerzési eljárás 0-1 500 OOO 0-4 OOO OOO
versenyeztetési eljárás 1 500 001 - 5 OOO OOO/ 4 OOO 001-10 OOO OOO/ 

közbeszerzési értékhatár közbeszerzési értékhatár 
pályázati eljárás 5 OOO 001 10 OOO 001 



II. Hatásvizsgálat 

Az R. módosítása eredményeként az átalakult beszerzési feladatellátás az R.-ben rögzített 
munkafolyamatok esetében is érvényesülhet. 
A közbeszerzési értékhatárok változásához kapcsolódóan kerülne sor a javaslat szerint az R. 
szerinti egyes eljárásokhoz kapcsolódó értékhatárok módosítására, melynek eredményeként a 
kisebb összegű beszerzések lebonyolítása egyszerűbbé és gyorsabbá válik. A szakmai 
szervezeti egységek által lefolytatott beszerzési eljárás a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásának kevésbé kötött módja, amelynek célja az Önkormányzat és a Hivatal 
mindennapi működését szolgáló beszerzések rugalmas lebonyolítása. A versenyeztetés a 4 
millió forintot meghaladó értékű beszerzések esetében ugyanakkor továbbra is biztosítja a 
részletes, szabályozottabb eljárás lefolytatását. A pályázati eljárás a közbeszerzésekhez 
hasonló eljárási szabályokkal és jogintézményekkel a legszélesebb körű nyilvánosságot 
biztosítja. A lefolytatott beszerzésekről az R. szerint továbbra is beszámoló készül a 
beszerzésért felelős Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére, amely biztosítja valamennyi 
eljárástípus tekintetében az átláthatóságot. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az R. módosításának költségvonzata nincs. A végrehajtás személyi, tárgyi és technikai 
feltételei a Hivatalban, illetve a beszerzéseket bonyolító intézményeknél biztosítottak. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az önkormányzati beszerzésekről szóló 12/2012. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2017. június 19. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12017. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §(l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

l. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R.) 18. §(3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A bontási bizottság) 

"b) eseti tagj a 
ba) az aljegyző és 
bb) a beszerzési szervezet vezetője.". 

2. § 

Az R. 22.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A bírálóbizottság) 

"a) állandó tagja 
aa) a szakmai szervezet vezetője vagy az általa megbízott személy, 
ab) a beszerzési szervezet vezetője, valamint 
ac) a beszerzési szervezet közbeszerzési referense.". 

3. § 

Az R. 30/A. §(2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az előkészítő ülésen részt vesz) 

"e) a beszerzési szervezet vezetője és a közbeszerzési referense.". 

4. § 

Az R. 38. §(l) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A bírálóbizottság állandó tagja) 

"d) a beszerzési szervezet vezetője és a közbeszerzési referense.". 

3 



5. § 

Az R. 
a) 10. §(l) és (2) bekezdésében az "egy és félmillió" szövegrész helyébe a "négymillió", 
b) ll. §-ában az "egy és félmillió" szövegrész helyébe a "négymillió", az "ötmillió" 

szövegrész helyébe a "tízmillió", 
c) 12. §-ában az "ötmillió" szövegrész helyébe a "tízmillió" 

szöveg lép. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R.) módosítását egyrészt a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
beszerzési feladatellátásának átalakítása, másrészt a közbeszerzési értékhatárok változásával 
összefüggésben az egyes beszerzési eljárások értékhatárának felülvizsgálata indokolja. 

1.§ 

A 18. § módosításának eredményeként a pályázati eljárásban a Jegyzői Főosztály vezetője is a 
bontási bizottság tagjává válik, így eseti jelleggel közreműködik a pályázatok bontása során. 

2. § 
A pályázati eljárás bírálóbizottságának állandó tagja a jelenleg hatályos szabályozás szerint a 
szakmai szervezet vezetője vagy az általa megbízott személy, valamint a beszerzési szervezet 
közbeszerzési referense. E körben kapszerepet a javaslat szerint a Jegyzői Főosztály vezetője 
mint a bírálóbizottság harmadik állandó tagja. 

3-4.§ 

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során ajavaslat az előkészítő ülések állandó tagjaként 
nevesíti a beszerzési szervezet vezetőjét, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására j avaslatot tevő bírálóbizottságban is állandó tagként tünteti fel. 

5. § 

Az 5. § tartalmazza az egyes beszerzési elj árások új értékhatárának meghatározására 
vonatkozó javaslatot, melynek eredményeként a szakmai szervezet hatáskörébe tartozó 
beszerzési eljárás felső határa a jelenlegi másfél millió forintról négymillió forintra, a 
versenyeztetési eljárás felső határa az építési beruházás, az építési koncesszió, valamint a 
szolgáltatási koncesszió esetében ötmillióról tízmillió forintra emelkedne, pályázati eljárás 
lefolytatására pedig a tízmillió forint feletti építési beruházás, építési koncesszió és 
szolgáltatási koncesszió esetén kerülne sor. 

6. § 
A 6. § a hatályba lépésről rendelkezik. A rendelet alkalmazása nem igényel hosszabb 
felkészülési időt. 
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