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Nagyréde Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata 

 
Nagyréde Község Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (1) alapján az alábbi közbeszerzési szabályzatot 
alkotja: 
 
 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Közbeszerzési Szabályzat célja 

 
1. A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési 
eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 
Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős 
személyt, személyeket, vagy testületeket. 
 
2. Fentieknek megfelelően az ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatot alkot, amelynek a 
hatálya az ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárásaira terjed ki. 
 

II. 
A közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 

felelősségi rendje 
 
1. Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot nevez ki, amely legalább három tagból áll. 
 
 
A Bíráló Bizottság tagjai: 
A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi szakértelemmel kell, hogy rendelkezzenek: 

- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
- közbeszerzési 
- jogi 
- pénzügyi 

A Bíráló Bizottság tagjait Nagyréde Község polgármestere bízza meg feladatuk ellátásával, és 
a meghatalmazásukat is ő állítja ki. 
 
Nagyréde Község polgármestere dönthet bármelyik Bíráló Bizottsági tag megbízásának 
visszavonásáról a törvényesség betartása érdekében, egy időben az új tag megjelölésével, 
mely döntést Nagyréde Község polgármestere hozhatja meg és írásban rögzíteni köteles. 
 
A Bíráló Bizottságban minimum 3 főnek mindig lennie kell, létszáma ez alá nem csökkenhet. 
A létszám a döntésképtelenség megelőzése céljából mindig páratlan számú kell, hogy legyen. 
A Bíráló Bizottság tagjainak azonban minden esetben rendelkeznie kell minden egyes ülésén 
a fent meghatározott valamennyi fajta szakértelemmel. 
 
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős 
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akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni 
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok minden egyes ülését követően egyszerű szótöbbséggel 
szavazás útján hozza meg döntési javaslatát. A Bíráló Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
2. A közbeszerzési eljárások előkészítése a Bíráló Bizottság feladata. 
 
3. Az előkészítés különösen az alábbi feladatok elvégzését tartalmazza: 

− javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás fajtájára; 
− elkészíti az ajánlati, illetve részvételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok 

tervezetét, összeállítja valamint részt vesz az eljárás megindítása előtt szükséges 
döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítésében; 

− hirdetmények feladását és megküldését intézi; 
− kiegészítő tájékoztatást ad az ajánlattevőknek, lebonyolítja a konzultációt és/vagy a 

helyszíni szemlét (bejárást); 
− gondoskodik arról, hogy az ajánlati, illetve a részvételi felhívás megjelenésének 

időpontjáig az ajánlattételhez, illetve a részvételi jelentkezéshez szükséges 
dokumentáció elkészüljön és rendelkezésre álljon; 

− a részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása; 
− hiánypótlási felhívások tervezetének összeállítása; 
− tárgyalásos eljárásnál a beékezett ajánlatok alapján javaslatot készít a tárgyalás 

menetére; 
− összeállítja a bírálati lapot; 
− elkészíti a Bíráló Bizottsági ülés jegyzőkönyvét; 
− az értékelésre vonatkozó javaslattétel; 
− gondoskodik az összegezés ajánlattevőknek történő megküldéséről, 
− gondoskodik az eljárás vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő teljes 

körű dokumentálásáról; az adatok, iratok honlapon történő közzétételéről; 
− az előzetes vitarendezés során az ajánlatkérői álláspont kidolgozásáról és annak az 

ajánlattevők részére történő megküldéséről; 
− a Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az iratok 

határidőben történő megküldése, valamint az ajánlatkérő által felkért jogi képviselővel 
együtt az észrevételek elkészítése. 

 
4. A közbeszerzési eljárások előkészítésével, teljes körű vagy részbeni lefolytatásával, egyéb 
külső szervezet is megbízható, amely eljár az ajánlatkérő nevében és elvégzi a 3. pontban 
felsorolt feladatokat Bíráló Bizottság helyett. Ebben az esetben ajánlatkérő Megbízási 
szerződést köt a külső szervezettel, amely tartalmazza a konkrét feladatokat. 
 
5. Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bíráló 
bizottság tagja.  
 

III. 
Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg 

szervezetek felelősségi köre 
 
1. Az eljárás során hozott döntésekért felelős személy, személyek, illetőleg testületek: 
 
Az ajánlatkérő Döntéshozója: 
Építési beruházások esetén: Nagyréde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Szolgáltatásmegrendelés és árubeszerzés esetén: Siposné Fodor Judit polgármester. 
 
Az eljárás folyamán felmerülő köztes döntések meghozatalára az ajánlatkérő Döntéshozója 
vagy az általa arra írásban felhatalmazott személy jogosult. 
 
Döntést igényel különösen:  

1. szolgáltatással és árubeszerzéssel kapcsolatos feladatok jóváhagyása;  
2. a felhívás és a dokumentáció jóváhagyása; 
3. a kiegészítő tájékoztatás tartalmi jóváhagyása; 
4. az ajánlatok/részvételi jelentkezések hiánypótlásra felhívó levél tervezetének 

jóváhagyása, a hiánypótlások elfogadása; 
5. eredményhirdetés elhalasztásának jóváhagyása; 
6. a számítási hiba javításának jóváhagyása; 
7. a felvilágosítás kérésnek jóváhagyása; 
8. az indokoláskérésnek jóváhagyása. 
9. az előzetes vitarendezési kérelemre adandó ajánlatkérői válasz jóváhagyása 

 
2. Az ajánlatkérő nevében az adott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára – a 
Bíráló Bizottság javaslata alapján – az ajánlatkérő Döntéshozója jogosult. A Döntéshozó 
döntéshozatali jogkörét eseti jelleggel írásban átruházhatja más személyre. 
 
3. A döntéshozatalban résztvevők felelősségére, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott 
kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518.-6:534 § §-ai 
szerinti kártérítési szabályok, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 
törvény. és a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. 
 
4. A közbeszerzési eljárásban megbízási szerződés alapján eljáró lebonyolító, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárás során okozott kárért a megbízási szerződés 
szerinti felelősséggel tartozik.  
 
5. A belső ellenőrzést lefolytatók személyét az ajánlatkérő Döntéshozója írásban jelöli ki. A 
Belső ellenőrzés lefolyatója: dr. Bálint Edina Ida. Az eljárások lefolytatásának törvényességét 
és szakszerűségét a kijelölt személyek megvizsgálják, szabálytalanság, törvénytelenség 
tapasztalása esetén írásban jelentést készítenek a Döntéshozó részére. 
 

IV. 
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 

 
1. Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárást írásban, illetőleg elektronikusan köteles 
dokumentálni, amelyért a Bíráló Bizottság – vagy külső szervezet bevonása esetén a bevont 
Megbízott – a felelős. A dokumentálásnak ki kell terjednie az adott eljárás előkészítésétől a 
nyertes ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséig. 
 
2. A dokumentálásra vonatkozóan a Kbt. 41. §-ban és az adott közbeszerzéshez kapcsolódó 
Támogatási szerződésben valamint a vonatkozó jogszabályokban, adott esetben a pályázati és 
Európai Uniós útmutatókban foglaltakat kell figyelembe venni. 
. 

 
V. A szerződéskötés 
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1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés aláírására Nagyréde Község 
polgármestere, Siposné Fodor Judit jogosult. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
1. A szabályzat előírásait a Kbt.-ben és a jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 
 
2. Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indult közbeszerzési eljárásoknál kell alkalmazni. 
 
Nagyréde, 2016. március 03. 
 
 
 
 
 

Siposné Fodor Judit  dr. Bálint Edina Ida 
polgármester  jegyző 

 


