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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról 
2013. VII. 1-től hatályos. A közbeszerzési szabályzatunkat szükséges a törvénymódosításnak 
megfelelően módosítani. 
 
A szabályzat felülvizsgálata, csak a törvénymódosítás által érintett területeire terjedt ki, az nem 
jelentett általános felülvizsgálatot, mert a szabályzatunk két éves és 2011. évi CVIII. törvény 
hatálybalépésekor a törvénnyel összhangban készült. 
A módosítással érintett részeket és a változásokat úgy jeleztük, hogy a sárgával jelzett részek 
vizsgálatát tartottuk indokoltnak, míg az áthúzott részek elhagyását, a zölddel jelzett részek 
beillesztését javasoltuk. Fontosnak tartottuk, hogy a jelzett változásokat a közbeszerzéssel érintett 
kollégákkal közösen értelmezzük és ez után véglegesítsük javaslatunkat. 
 
Az így elkészített, módosítási javaslatot e-mailen megküldtük véleményezésre a Saldo Pénzügyi 
Tanácsadó és Informatikai Zrt-nek, melyről Murvai László felnőttképzési és közbeszerzési igazgató 
a következő véleményt adta: 

Átnéztem. Lényegében rendben van. 
1-2 apró javítást javaslok még: 
- 5. oldal, I.5.B. pont: már nincs "egyszerű" eljárás, a címben javítani kell 
- 8. oldal, II.3.6. pontban a terv "közzétételének" szabályai nincsenek frissítve (viszont az új II.3.4. 
pontban már az aktuális szabályok szerepelnek) 
- A III.3.6. pontba én raknék egy új részt a 122/A. § szerinti eljárástípusról. 
- Az 1. számú melléklet szerinti adatküldés információi már nem érvényesek, minden a KBA-n keresztül 
zajlik. Ez a melléklet akár törölhető is... 
- A 4. melléklet 10. pontjában a dokumentáció példányszámára vonatkozó szabályozás nem felel meg a 
Kbt-nek, hiszen már eleve csak 1 papíralapú példány kérhető. Viszont javasolható lenne az elektronikus 
(szkennelt) változat bekérése, amivel biztosítható a Bírálóbizottsági tagoknak történő gyors eljuttatás is...) 
- 6. melléklet: idén emelkedtek az uniós értékhatárok, ezek nincsenek átvezetve. Az új értékeket itt 
találjátok: http://kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/tajekoztato/portal_335825/ 

 
A vélemény alapján a javaslatokat beépítettük a módosítási javaslatunkba (kékkel). 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta az Önkormányzat és 
Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására tett javaslatot és a csatolt melléklet szerint azt 
elfogadja. 
1. A Képviselő testület felkéri polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat és a 

hivatala közbeszerzései során a szabályzatot alkalmazza és gondoskodjon annak az érintett 
dolgozók általi megismeréséről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: szöveg szerint 

2. A szabályzatot és a módosítást egységes szerkezetbe kell foglalni az alkalmazás elősegítése 
érdekében 

Határidő: 8 napon belül 
Felelős: főmérnök 

 
Pásztó, 2014. február 20. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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Határozat melléklete 

 
A közbeszerzési törvény (kbt.) változása miatt szükséges 

közbeszerzési szabályzat módosításai 
 
I.1. A szabályzat célja pontban az önkormányzat megváltozott nevének átvezetése 
 
I.2. A szabályzat hatálya pont első bekezdése módosul: 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatra, továbbá a 11/2010. /V.28./ 
számú, a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendeletben 
ajánlatkérésre feljogosított szervezetre (Polgármesteri Hivatal, a továbbiakban: ajánlatkérő), 
az intézménnyel köztisztviselői jogviszonyban, munkajogviszonyban álló személyekre, 
valamint az eljárásba bevont, egyéb személyekre. Az Önkormányzat költségvetési szervei 
önálló Közbeszerzési Szabályzatot kötelesek készíteni a 2011. évi CVIII. tv., valamint a 
11/2010. /V. 28./ önkormányzati rendelet betartása mellett.   

 
I.3. Közbeszerzési értékhatárok pont első mondata változik:  

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának konkrét eljárástípusait – alapvetően – az adott 
beszerzések tárgya és becsült értéke határozza meg. 

 
I.4. A közbeszerzési eljárás tárgya, alkalmazandó eljárásrend A.) pont első mondatában törölve a 

„vagy meghaladó” szövegrész. 
 
I.5. neve változik: Kivételek a közbeszerzés alól, „in house” beszerzések ,  

az A) – B) pontokban az oktatási feladatellátással kapcsolatos bekezdések kikerülnek, 
a B) pont címe változik Kivételek az egyszerű eljárásban 
a C) neve változik: „In house” beszerzések A Kbt. szabályait nem kell alkalmazni azokra 
a megállapodásokra, amelyeket 

 
I.6. Becsült érték és egybeszámítás 

Első bekezdése helyébe lép: 
A Kbt. 18.§ (2) bekezdése alapján egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, 
vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a 
beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás 
megvalósítására irányuló szerződések értékét.  amennyiben egy építési beruházás vagy 
szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre 
bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész 
értékét kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak 
tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként 
figyelembe venni. 
Harmadik bekezdése kiegészül: 
Amennyiben a beszerzés becsült értéke az egybeszámítás szerint az uniós értékhatárt elérné, 
a (3) bekezdés alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket e törvény 
Harmadik Része a Kbt. alkalmazása alól kivételként határoz meg [120. §].”A Kbt. 18. § (3) 
bekezdése alkalmazásakor annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint milyen 
eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe.” 
Negyedik, ötödik bekezdés törölve 
(5) Amennyiben az ajánlatkérő egy közbeszerzési eljáráson belül teszi lehetővé a részekre 
történő ajánlattételt, minden rész értékét egybe kell számítani a közbeszerzés becsült 
értékének meghatározásakor. 



Annak megállapítása céljából, hogy a Kbt 18. § (2) bekezdése alkalmazandó-e az adott 
beszerzés esetén, az Önkormányzat beszerzéssel illetékes szakosztálya piacfelmérést végez, 
illetve szakértő(ke)t vonhat be.  

 
II. rész bevezetésében törölve a „vagy meghaladó” szövegrész 
 
II.3.2 A bekezdésben a március 25. március 31-re módosul, illetve a „melyet a Főmérnök 

köteles a város honlapján (www.paszto.hu) március 31-ig közzétenni.” szövegrész törölve. 
(Kbt 33. § (1)) 

II.3.3 A bekezdés kiegészül a 3.4 bekezdés első két mondatával. 
A terv módosítását bármely Önkormányzati dolgozó vagy fenntartásában lévő intézmény 
vezetője a Főmérnök útján kezdeményezheti. A terv módosításáról a Főmérnök előterjesztése 
alapján a Képviselő-testület dönt. 

 
II.3.4 A bekezdés helyébe lép: 

Az Önkormányzat a Főmérnök közreműködésével köteles közzétenni az alábbi adatokat, 
információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban és a város honlapján: 
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv 

módosításának elfogadását követően haladéktalanul; 
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a 

szerződéskötést követően haladéktalanul; 
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 

előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul; 
e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), 
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 a szerződés mindegyik fél 
- támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 
köteles szervezet - által történt teljesítését követő tíz napon belül; 

f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési 
Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg. 

 
II.3.6 pont törölve. 

II.3.6) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Önkormányzat a 
saját honlapján öt munkanapon belül - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás 
elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A közbeszerzési tervnek a 
honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő 
közzétételéig kell elérhetőnek lennie. Amennyiben az Önkormányzat saját honlapján történő 
közzététel nem valósítható meg, akkor gondoskodni kell a Közbeszerzési Hatóság honlapján 
történő közzétételről. A közzététel rendjét és mintáit az 1. sz. melléklet tartalmazza, a 
megküldésért a feladat jellege szerinti szakosztályvezető, illetve a Főmérnök a felelős. 

 
III. A kbt. 2013. július 1-től hatályos módosítása miatt az alábbi pontok módosulnak a kiemelt 
részekkel: 
 
III.3.1) Nyílt eljárás 

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 

http://www.paszto.hu/


gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
Az eljárás ajánlati felhívással közzétételével indul, melyben az ajánlattételi határidő nem 
határozható meg az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított 
negyvenöt napnál rövidebb időtartamban. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. 
A további eljárási szabályokat a Kbt. 83. §-a tartalmazza. 

 
Az eredeti III.3.6.3, III.3.6.4-re változik és az eredeti pont helyébe lép: 
III.3.6.3) Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 122A. § szerinti esetekben 

Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, 
vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az 
eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, akkor a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályait alkalmazva egy szakaszból álló ajánlatkérés folytatható le, amelyben  
legalább három ajánlattételre felkért  gazdasági szereplő tehet ajánlatot. 
A további eljárási szabályokat a Kbt. 122/A. §-a tartalmazza. 

 
Nemzeti eljárásrendben – a III.3.4. pontban foglaltakon túl - hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás az alábbi esetekben is indítható: 
 a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; 
 b) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező 

feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest 
lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az általános szabályok 
szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna; 

 
III.7.3) Amennyiben a Kbt. alapján dokumentáció készítése kötelező, akkor a felhívás 

jóváhagyásával a Képviselő-testület joga eldönteni, hogy a dokumentációt térítés ellenében 
vagy ingyenesen bocsátja az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére, illetve térítés 
esetén mekkora összegért. Ingyenes dokumentáció esetén a Főmérnök, illetve a szakterületi 
osztályvezető intézkedik az Intézmény honlapján (vagy a külső Lebonyolító honlapján) 
történő elektronikus közzétételről (és ennek elérhetőségi adatait a felhívás adott pontjában 
fel kell tüntetni) elektronikus levéllel az ajánlati felhívással együtt a dokumentáció 
megküldéséről. 
Kiegészül: 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, valamint a Kbt. 122/A. § szerinti eljárásban a 
dokumentációért ellenérték nem kérhető. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági 
szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). 

 
III.7.4) pont kiegészül: A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése 

szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. 
Amennyiben a dokumentációt az Önkormányzat térítés ellenében bocsátja rendelkezésre, 
akkor annak rendelkezésre bocsátását és az átvétel módját az SZB (ill. külső szakértő, ha a 
megbízási szerződés erről rendelkezik) határozza meg. A rendelkezésre bocsátáshoz az 
előírt összeg megfizetésének (átutalásának) igazolását ellenőrizni kell. A dokumentációt 
kiváltó ajánlattevő nevét és elérhetőségét a dokumentáció átadására kijelölt személynek 
kell feljegyezni vagy más módon azokat regisztrálni kell. 

 
III.8.1) pontban törölve a „, az I. emeleti irodában, 08.00 – 11.30 óra között” szövegrész. 
 
III.8.2) pontban törölve a „vagy a dokumentációban” szövegrész. 
 



A további érintett pontok az alábbiak szerint módosulnak: 
 
III.9.3) Az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 

ismertetni kell a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - 
becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, 
részajánlattétel biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő 
végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel 
biztosítása esetén részenként - az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetni, 
hogy valamennyi ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. 

 
III.12.2) A szerződés módosításáról a Főmérnök, illetve a szakterületi osztályvezető - a 

Kbt. 30. § (4) bekezdésének megfelelően - köteles tájékoztatót készíteni, és 
hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetni, a szerződés 
módosításától számított 15 munkanapon belül. A szerződés módosításáról a Főmérnök, 
illetve a szakterületi osztályvezető - a Kbt. 30. § (4) bekezdésének megfelelően - külön 
jogszabályban meghatározott minta szerint köteles tájékoztatót készíteni és azt külön 
jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Értesítőben 
megjelentetni, a szerződés módosításától számított 15 munkanapon belül a Közbeszerzési 
Hatóságnak megküldeni, hirdetmény útján közzétenni. 

 
III.12.3.) A hirdetmény feladásáért megküldéséért a Főmérnök, illetve a szakterületi 

osztályvezető a felelős, de az utóbbi a feladással közzététellel külső szakértőt is megbízhat. 
 

VII.1) A jelen közbeszerzési szabályzat módosítás 2012. 2014. február …. napján lép hatályba. 
ezzel egyidejűleg a korábbi közbeszerzési szabályzat hatályát veszti. 

 
1. sz. melléklet törölve, mert melléklet szerinti adatküldés információi már nem érvényesek, 

minden a KBA-n keresztül zajlik. 
1. sz. melléklet 

Nyilvánosság biztosítása  

– a Közbeszerzési Hivatal  Hatóság felé történő adatszolgáltatás rendje 

 

1) Amennyiben a Kbt. 31. §-ában foglalt dokumentumok közzététele az Önkormányzat 
honlapján nem lehetséges, akkor az Önkormányzat köteles az alábbi dokumentumokat a 
2-6. pont szerint a Közbeszerzési Hatóság részére megküldeni. (A 92/2011. (XII.30.) 
NFM rendelet 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Közbeszerzési 
Hatóság részére csak azokat a dokumentumokat kell megküldeni, amelyek elektronikus 
formában nem állnak a Tanács Hatóság rendelkezésére, azaz: közbeszerzési terv; a 
közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések; előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 
adatok, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat (Kbt. 31. § (1) bek. f) pontja 
szerint); az éves statisztikai összegzés. 

2) A kérelmet a kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címre kell megküldeni. Az 
email tárgya rovatában fel kell tüntetni, hogy a levél a Tanács Hatóság honlapján történő 
közzétételre irányul (például „dokumentum megküldése a KT honlapjára”).  

3) A dokumentumo(ka)t az emailhez csatoltan, PDF formátumban kell megküldeni. 
4) Amennyiben egy adott dokumentumhoz (például szerződéshez) külön mellékletek 

tartoznak, azokat a „fő dokumentummal” együtt, egy dokumentumban szükséges 
megküldeni. 



5) Az adatszolgáltatás keretében közlendő adatokat a Tanács Hatóság honlapján 
(www.kozbeszerzes.hu) elérhető excel táblázat kitöltésével kell megadni, mely szintén 
az emailhez csatolandó. Az excel-munkalap zárolt, a táblázat és a legördülő lista adatai 
nem változtathatók. 

 
4. sz. melléklet 

8. pontja módosul: 
Dokumentáció ára: A beszerzés tárgyától, volumenétől és jellegétől függően a képviselő-
testület az ajánlati felhívás jóváhagyásával határozza meg a dokumentáció ellenértékét, 
amely jelen ajánlás szerint legfeljebb bruttó 10 000-200 000 Ft. 
10. pontja módosul: 
Ajánlatok példányszáma: A legtöbb esetben nem indokolt két ajánlati példánynál (egy 
eredeti, egy másolat) több bekérése az Ajánlattevőktől 1 papíralapú példány kérhető. A 
bírálóbizottság létszámára (minimum három tag) tekintettel sem feltétlenül szükséges a 
példányok megsokszorozása, ugyanis a bírálók részére az ajánlatok megfelelő, érdemi részei 
az ajánlatkérő által is másolhatók. Lehetséges továbbá az érvényesség vizsgálatát egy 
személyre vagy munkacsoportra bízni, amely javaslatot tesz a Bizottságnak (külső tanácsadó 
megbízása esetén gyakorlatban a közbeszerzési referens végzi el az ellenőrzést). A jövő útja 
pedig Lehetőséget kell biztosítani a papíralapú pályázattal együtt, az ajánlatok elektronikusan 
benyújtására. amely az ajánlati példányok dilemmáját egyszerre meg is szünteti. 

 
6. sz. melléklet módosul 

6. sz. melléklet 

 
Közbeszerzési értékhatárok 2014. január 1-től 2012. december 31-ig 

(klasszikus ajánlatkérőkre, nettó értékben) 

 Közösségi 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

(kivéve a kbt. 
122/A § és 

közszolgáltatói 
szerződések  

Nemzeti 
eljárásrend 

(közszolgáltatói 
szerződésekre) 

Nemzeti 
eljárásrend 
(kbt. 122/A § 

szerinti 
tárgyalás 
nélküli) 

Árubeszerzés 
207.000 € 

(60.690.330 Ft) 
8 M Ft 50 M Ft 25 M Ft alatt 

Építési beruházás 
5.186.000 € 

(kb. 1,520 Mrd Ft) 
15 M Ft 100 M Ft 150 M Ft alatt 

Építési koncesszió 
5.186.000 € 

(kb. 1,520 Mrd Ft) 
100 M Ft - - 

Szolgáltatás-
megrendelés 

207.000 € 
(60.690.330 Ft) 

8 M Ft 50 M Ft 25 M Ft alatt 

Szolgáltatási 
koncesszió 

nem alkalmazandó 25 M Ft - - 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/

