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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK  
 

5/2007 (I.24.) 
rendelete 

A közbeszerzés  he lyben központos í tásáró l  

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 17/B. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés 
helyben központosításának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

A rendelet célja, hatálya 

1. § A rendelet célja: 
a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 

kizárólagosan feljogosított szervezetet; 
b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó 

költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét; 
c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és 

szolgáltatások körét; 
d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben 

központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének 
szabályait, különösen: 

- a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, 
- az adatszolgáltatás és adatkezelés módját; 

e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére 
fizetendő, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj 
számításának és kifizetésének módját; 

f) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az 
önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét 

 
 
2. § (1) E rendelet személyi hatálya: 

a) Kunhegyes Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 
Polgármesteri Hivatalára, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott 
költségvetési szervekre 

b) A rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá: 
- a helyi kisebbségi önkormányzatra 
- az Önkormányzat által alapított Közalapítványra 
- az Önkormányzat által alapított és a Kbt. 22.§ (1) h) pontjában 

meghatározott jogképes szervezetre 

(2) E rendelet tárgyi hatálya szempontjából közbeszerzésnek az éves költségvetési törvényben 
meghatározott közbeszerzési értékhatárokat elérő, illetve azt meghaladó beszerzések 
tekintendők 
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II. Fejezet 

A helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan 
feljogosított szervezet 

3. § A 2. § (1) bekezdésében felsorolt szervek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult 
a közbeszerzéseket összevonni, helyben központosítani. 

 
4. § (1) A helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólag az 

Önkormányzat jogosult. 

(2) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy gyakorolja. 

(3) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy a polgármester. 

(4) Az Önkormányzat az ajánlatok elbírálására a Kbt. 8.§ (3) pontja szerinti Bíráló Bizottságot 
hoz létre. 

 
5. § A helyben központosított közbeszerzés keretében az ügyviteli teendőket Kunhegyes 

Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el. A közbeszerzési eljárásba 
a Kbt. 9.§ (2) bekezdése szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása is kötelező. 

6. § Közbeszerzési eljárás eredményéről az Önkormányzat határozatban dönt a Bíráló 
Bizottság szakvéleményének, javaslatinak figyelembe vételével. 

III. Fejezet 

A helyben központosított közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó szervek 

7. § (1) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak a 2.§ (1) bekezdésében 
felsorolt szervek. 

 
(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek név és cím szerinti 

felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
(3) Egyéb szervezeteknek a helyi központosított közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozási 

kérelméről esetenként az Önkormányzat határoz. 
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IV. Fejezet 

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások köre 
 

8.§ (1) Helyben központosított közbeszerzés tárgya árubeszerzés, illetőleg szolgáltatás 
megrendelése lehet. 

 
(2) Nem kell közbeszerzési eljárást alkalmazni a Kbt. 29. §. (1)-(2) bekezdése szerinti 

beszerzési tárgy esetén. 
 
9.§ (1) A helyben központosított közbeszerzés hatálya kiterjed minden, a Kbt. 24. § szerinti 

árubeszerzésre. Különös tekintettel azokra a beszerzésekre, melyek tárgya szerepel a 
Központosított Közbeszerzési Rendszerről alkotott 168/2004. (V.25.) kormányrendelet 1. 
számú mellékletében. 

 
(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya kiterjed minden, a Kbt. 27. § szerinti 

szolgáltatás megrendelésére, különösen azokra a beszerzésekre, amelyek szerepelnek a 
Központosított Közbeszerzési Rendszerről alkotott 168/2004. (V.25.) kormányrendelet 1. 
számú mellékletében. 

 
(3) Ha a szerződés több, egymással összefüggő közbeszerzési tárgyat foglal magában, a 

meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 
 

V. Fejezet 

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

 
10.§ (1) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek teljes körű 

adatszolgáltatásra kötelesek – az eljárás tárgyában - beszerzéseiket illetően. 

(2) Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet a következő adatokat tartja nyilván 
a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseit 
illetően: 

a) az intézmények beszerzésekhez kapcsolódó adatait, 

b) szállítók adatait, 

c) az egyedi szerződések adatait, 

d) a szállítók eseti adatközléséből származó adatokat. 

11.§ (1) Önkormányzat gondoskodik róla, hogy a közbeszerzési eljárás során a helyben 
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervektől bekért adatok csak a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához kerüljenek felhasználásra 
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(2) Ajánlatkérő kötelessége az eljárás teljes lebonyolítása alatt az üzleti titok megőrzése 

12.§ A Kbt. 7.§ (2) értelmében Önkormányzat köteles az eljárással kapcsolatos összes irat és 
dokumentáció megőrzéséről gondoskodni a szerződés teljesítésétől számított 5 évig. 

VI. Fejezet 

Tájékoztatási és beszámolási kötelezettség 

13. § A Hivatal a Kbt. 5.§ értelmében minden év április 15-ig közbeszerzési tervet köteles 
készíteni, melyet az Önkormányzat elé terjeszt. A közbeszerzési terv elkészítéséért a 
vagyongazdálkodási csoport vezetője felelős. 

14.§ A Hivatal az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 93.§ értelmében, külön 
jogszabályban meghatározott minta szerinti összegzést készít, melyben tájékoztatja az 
Önkormányzatot a leadott ajánlatokról és azok bírálatáról. A Hivatal az Önkormányzat 
által elfogadott tartalommal az összegzést az ajánlattevők részére megküldi, illetve 
szükség esetén a Közbeszerzési Értesítőben is meghirdeti. 

15.§ A Hivatal az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet a tárgyévet követő 
május 31. napjáig megküld a Közbeszerzések Tanácsa felé. 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

16.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Kelt: Kunhegyesen 2007. év január 23. napján 

 

   Szabó  András        Rentzné Dr. Bezdán Edit 
 polgármester jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 

 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2005. (XI.30.) rendelete 24.§. (1)-
(2) bekezdése alapján 2007. január 24-én. 
         
 

Rentzné dr.Bezdán Edit 
        jegyző 
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1. számú melléklet 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

A közbeszerzések helyben központosításáról 
szóló 

 
5/2007. (I.24.) 
rendeletéhez 

 
 

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervek: 
 
1. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
 
2. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye (5340 Kunhegyes, Kossuth u. 112.) 
 
3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 
 (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 15-17.) 
 
4. Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, 
 Óvoda és Könyvtár (5340 Kunhegyes, Kossuth u. 43.) 
 
5. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (5340 Kunhegyes, Kossuth u.106.) 
 
6. Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény  
 (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.) 
 
7. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
 
8. Kunhegyes Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
 (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
 
9. Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat  
 (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 


