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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 347/2018. (XII.13.) számú határozatával elfogadta 
Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) jogszabályi változása 
miatt szükséges a hatályos Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 
 
A módosítás az alábbi területeket érinti: 
 

- az Éves statisztikai összegzés készítésének önkormányzatot érintő kötelezettsége törlésre 
kerül, tekintettel arra, hogy az éves statisztikai összegzést az ajánlatkérők helyett az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) automatikusan „elkészíti”, az abban rögzített 
adatok alapján.  

- a Kbt. 2021. február 1-től hatályba lépett módosításával a Kbt.113.§ szerinti, összefoglaló 
tájékoztatással megindítható eljárások megszűntek, tehát nemzeti eljárásban is hirdetmény 
közzétételével lehetséges ezt követően közbeszerzési eljárást indítani.  
 

A Közbeszerzési Szabályzat részletes módosítását jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
 
  
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szabályaira az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítását - a határozat 1. melléklete szerint – elfogadja. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere felkéri a Városfejlesztési Osztály vezetőjét a 
Közbeszerzési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Pásztó, 2021. május 12. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 



 
 

1. melléklet 
 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

1.) 
 
A Közbeszerzési Szabályzat IV. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték 
meghatározása 5. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
 
„5. A Kbt. 113. § szerinti eljárás előkészítésével kapcsolatos szabályok:  
 
5.1. A Kbt. 113. §. szerinti eljárás alkalmazása esetén az összefoglaló tájékoztatás tervezetét a 
közbeszerzési szaktanácsadó készíti elő.   
 
5.2. Az összefoglaló tájékoztatás tervezetét a Bírálóbizottság – bizottsági ülés keretében – tárgyalja 
meg és javaslatot tesz annak elfogadására. A döntési javaslatnak tartalmazni kell azon gazdasági 
szereplők nevét címét is, akiknek az Önkormányzat kezdeményezésre kívánja megküldeni az eljárást 
megindító felhívást.  
 
5.3.  Az Önkormányzat nevében - a Bírálóbizottság javaslata alapján – az összefoglaló tájékoztatás 
elfogadására, illetve az ajánlattételre felkérni gazdasági szereplők körére vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület hozza meg.  
 
5.4.  Az összefoglaló tájékoztatást, illetve adott esetben annak visszavonásáról szóló tájékoztatást, 
valamint saját kezdeményezésre történő ajánlattételre felkérni gazdasági szereplők körére 
vonatkozó adatokat a közbeszerzési szaktanácsadó teszi közzé az EKR-ben.” 
 
Módosítási javaslat: 
A Közbeszerzési Szabályzat IV. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték 
meghatározása 5. pontja „A Kbt. 113. § szerinti eljárás előkészítésével kapcsolatos szabályok” 
pontja törlésre kerül. 
 
A következő pontok számozása értelemszerűen változik. 
 
2.) 
 
A Közbeszerzési Szabályzat V. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során 
közreműködő személyek/szervezetek feladatai és felelőssége 1. A felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum előkészítése, jóváhagyása 1.3. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
„1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos Bírálóbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely 
tartalmazza legalább: 
- a közbeszerzés tárgyát, 
- a Bírálóbizottsági ülés helyszínét, idejét, 
- jelenlevő személyek megnevezését, kinek a képviseletében vannak jelen, 
- az eljárás becsült értékét és a becsült érték meghatározásának indoklását, 
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113 §-a szerinti, illetve a Kbt. 115. § 
szerinti közbeszerzési eljárások esetében az ajánlattételre felkérni javasolt gazdálkodó szervezetek 
nevét és címét,  
- a felhívás elfogadására, illetve az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot.” 
 
 
 
 



Módosítási javaslat: 
A Közbeszerzési Szabályzat V. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás 
során közreműködő személyek/szervezetek feladatai és felelőssége 1. A felhívás és a 
közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
kerül: 
 
„1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos Bírálóbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely 
tartalmazza legalább: 
- a közbeszerzés tárgyát, 
- a Bírálóbizottsági ülés helyszínét, idejét, 
- jelenlevő személyek megnevezését, kinek a képviseletében vannak jelen, 
- az eljárás becsült értékét és a becsült érték meghatározásának indoklását, 
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, illetve a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárások 
esetében az ajánlattételre felkérni javasolt gazdálkodó szervezetek nevét és címét,  
- a felhívás elfogadására, illetve az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot.” 
 
3) 
 
A Közbeszerzési Szabályzat V. FEJEZET A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az 
eljárás során közreműködő személyek/szervezetek feladatai és felelőssége 5. pontja az alábbi 
rendelkezést tartalmazza: 
 
„5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok bontásával összefüggő feladok 
 
Az EKR rendelet 15. § (6)-(7) bekezdésében rögzített feladatok elvégzéséről a közbeszerzési 
szaktanácsadó gondoskodik.” 
 
Módosítási javaslat: 
A Közbeszerzési Szabályzat V. FEJEZET A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, 
az eljárás során közreműködő személyek/szervezetek feladatai és felelőssége 5. pontja helyébe 
az alábbi szövegrész kerül: 
 
„5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok bontásával összefüggő feladok 
 
A Kbt. 68. §-ában rögzített feladatok elvégzéséről a közbeszerzési szaktanácsadó 
gondoskodik.” 
 
4) 
 
A Közbeszerzési Szabályzat VII. FEJEZET A közbeszerzési eljárást érintő egyéb feladatok 4. 
Éves statisztikai összegzés pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 

 
„4. Éves statisztikai összegezés 
 
4.1. Az Önkormányzat az adott év beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerinti 
éves statisztikai összegezést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig - köteles elkészíteni 
és megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére.   
Az éves statisztikai összegzés határidőben történő elkészítéséről, megküldéséről, illetve a 
tájékoztatásról a  Városfejlesztési Osztály vezetője gondoskodik.” 
Módosítási javaslat: 
A Közbeszerzési VII. FEJEZET A közbeszerzési eljárást érintő egyéb feladatok 4. Éves 
statisztikai összegzés pontja törlésre kerül. 
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