
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.24.)
önkormányzati rendelete 

a helyben központosított közbeszerzésekről
(tervezet) 

Balaton  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló
2011.  évi  CVIII.  törvény  23.§  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1.§

(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Balaton  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  kiírt
közbeszerzésekre
b) a helyben központosított  közbeszerzés  lefolytatására  e rendelet  szerint
feljogosított szervezetre
c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá
d) a  rendelet  hatálya  alá  tartozó  közbeszerzések  alapján  a  helyben
központosított  közbeszerzési  rendszerben  az  ajánlatkérésre  kizárólagosan
feljogosított szervezettel szerződő szervezetekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek
árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira. 

(3) A rendelet szerinti közbeszerzést akkor kell lefolytatni, amennyiben a hatályos
közbeszerzési törvény alapján az egyes beszerzési tárgyak becsült értékét egybe
kell  számítani,  és  az  egybeszámított  összeg eléri  a  vonatkozó közbeszerzési
értékhatárt.

2. Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet
2.§

(1) Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet (továbbiakban 
feljogosított szervezet) Balaton Község Önkormányzata. Az ajánlatkérő jogait 
és kötelezettségeit az Önkormányzat és a nevében eljárni jogosult képviselő-
testület gyakorolja.

(2) A helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében a lebonyolítással és
az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat a Balatoni Közös Önkormányzati
Hivatal  látja  el  (továbbiakban: Közös Hivatal)  az Önkormányzat mindenkori
közbeszerzési  szabályzatában foglaltaknak megfelelően,  amely  a  Rendelet  1.
számú melléklete.



 
(3) A feljogosított szervezet e tevékenysége keretében megbízási szerződés alapján,

amennyiben  azt  műszaki  sajátosságok,  vagy  speciális  szakértelem  igénye
indokolja, külső szakértőt bízhat meg a közbeszerzések lebonyolításával.

(4) A feljogosított szervezet feladata – a Közös Hivatalon, vagy a megbízott külső
szakértőn keresztül – a rendszer működtetése, a közbeszerzési eljárások teljes
körű  lebonyolítása  a  közbeszerzési  szabályzatban  foglaltaknak  megfelelően,
ezek különösen az alábbiak:

 a  rendszerben  kötelezően  vagy  önkéntes  csatlakozás  útján  részt  vevő
szervezetekkel,  illetve  a  jelen  §  (2)  és  (3)  bekezdéseiben  meghatározott
szervezettel/személlyel való kapcsolattartás
 a beszerzési igények összesítése
 közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása
 a beszerzési igények teljesítésének figyelemmel kísérése
 szerződések megkötése, a helyben központosított közbeszerzési eljárások
eredményeként  létrejött  szerződések  honlapon  történő  közzététele  a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
 szerződések nyilvántartása, adatbázisok kezelése, jogviták kezelése
 valamennyi,  a  Kbt-ben  az  ajánlatkérőre  meghatározott  egyéb  feladat
ellátása.

3. Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet és a helyben
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködése

3.§

(1) A helyben központosított  közbeszerzés  hatálya alá  tartozó szervezetek teljes
körű  adatszolgáltatásra  kötelesek  az  eljárás  tárgyát  képező  beszerzéseiket
illetően.  A  szervezetek  a  tárgyév  február  15-ig  kötelesek  leadni  a  Közös
Hivatalban  a  tárgyévi  beszerzési  igényeiket  beszerzési  tárgyanként,
meghatározva különösen az alábbiakat:

a) az  áru,  a  szolgáltatás-megrendelés,  vagy  az  építési  beruházás  pontos
megnevezése, mennyisége

b) a beszerzés becsült értéke
c) a teljesítés ideje, helye
d) speciális szerződéses feltételekre utalás
e) teljesítéssel kapcsolatos egyéb igények meghatározása.

(2) Amennyiben a  leadott  beszerzési  igényekben változás  áll  be,  vagy új  igény
merül fel azt kötelesek haladéktalanul a Közös Hivatalnak írásban bejelenteni.

(3) A Közös  hivatal,  vagy  a  megbízott  külső  szakértő  a  helyben központosított
közbeszerzés  keretében  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárás  megindítását



megelőzően, a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási cselekményeiről köteles
tájékoztatni a részt vevőket, így különösen:

a) az ajánlatok bontásáról
b) az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontjáról
c) az esetleges jogorvoslati eljárásról
d) a szerződés megkötésének időpontjáról.

4.§

(1) A  megkötött  szerződésekről  (szerződő  fél,  szerződésszám,  hatály)  és  a
szerződések  alapján  beszerezhető  beszerzési  tárgyakról  (annak  szerződéses
mennyiségéről,  szállítási  illetve  fizetési  határidőkről,  és  egyéb  releváns
tényekről)  a  Közös  Hivatal  naprakész  számítógépes  nyilvántartást  vezet,  a
nyilvántartásból az érintett  rendszerben részt vevő szervezetek részére adatot
szolgáltat.

(2) A rendszerben részt vevő szervezet valamennyi jelen rendelettel kapcsolatos, a
birtokában  lévő  iratokról  naprakész  nyilvántartást  köteles  vezetni.  A
rendszerben  részt  vevő  szervezet  az  igényelt,  átvett  beszerzési  tárgyakról
naprakész nyilvántartást vezet.

(3) Rendelési  igény  esetén  az  érintett  szervezet  igényét  bejelenti  a  Közös
Hivatalnak,  aki  azt  visszaigazolja.  A rendelést  a  Közös Hivatal  küldi  meg a
szerződést kötő másik félnek.

(4) Amennyiben a teljesítés nem megfelelő, a rendszerben részt vevő szervezet a
teljesítés  nem megfelelő  voltáról  (pl.:  szerződésszegés)  a  kötelezetten  kívül
haladéktalanul a Közös Hivatalt is értesíti.

(5) A rendszerben  részt  vevő  szervezet  és  a  Közös  Hivatal  a  nyilatkozattételi
kötelezettségét  kizárólag  írásban,  az  átvétel  idejét  és  tényét  igazoló  módon
teheti meg érvényesen, ideértve a faxot, az elektronikus üzenetet is.

4. A helyben központosított közbeszerzés díja
5.§

(1) A Közös  Hivatal  a  helyben  központosított  közbeszerzés  keretében  végzett
tevékenységét  az  Önkormányzat  vonatkozásában  díjazás  nélkül,  az  egyéb
szervezetek részére a velük való egyedi megállapodásban jóváhagyott feltételek
szerint végzi.

(2) A közbeszerzési  eljárási  dokumentáció  ellenértéke  a  feljogosított  szervezetet
illeti meg.



5. A szerződés
6.§

(1) A helyben központosított rendszerben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő  szerződés  az  önkormányzat  és  a  nyertes  ajánlattevő  között  jön
létre.

6. Záró rendelkezések
7.§

(1) E Rendelet  szabályait  a  hatályba lépését  követően megkezdett  közbeszerzési
eljárásokra kell alkalmazni.

(2) Ezen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik a helyben szokásos módon.

Balaton, 2014. január 23.

 

                 Udzeliné Murányi Enikő                                         Dr. Fógel Henrietta
                          polgármester                                                              jegyző

 
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balaton, 2014. január 24. 

            Dr. Fógel Henrietta
jegyző


