
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

11/2007. (IV.23.) számú 
R E N D E L E T E 

 
a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 

 
(módosításokkal egységes szerkezetben)1 

 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 17/B. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
helyben központosított közbeszerzési eljárásokról a következő önkormányzati 
rendeletet alkotja: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek 
vonatkozásában a közbeszerzéseket – a 3. §-ban meghatározott eset kivételével - 
összevontan, helyben központosítva folytatja le. 

 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet hatálya  
a) az Önkormányzat, 
b) a Polgármesteri Hivatal és 
c) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi egyéb önállóan és 

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: 
költségvetési szerv)  

Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseire terjed ki. 
 (2) Jelen rendelet szerint kell eljárni azokban a  közbeszerzési eljárásokban, 
amelyeket az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek visszterhes szerződés 
megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések 
megvalósítása érdekében. 
 

3. § 
 

Jelen rendelet hatálya nem terjed ki arra az esetre, ha a 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott szervezet valamely beszerzése vonatkozásában – külön 
jogszabályban meghatározott módon – a Kormány által a Kbt. 17. §-a (1) bekezdése 
által elrendelt központosított közbeszerzéshez önként csatlakozik. 

 
 
 

                                                 
1 Módosította a 34/2007. (XII.21.) és a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. 
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4. § 

 
A 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek vezetői a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során – a 3. §-ban meghatározott eset 
kivételével - a jelen rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. 
 

A helyben központosított közbeszerzési rendszer 
 

5. § 
 

(1) A helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezet a Képviselő-testület. 

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek helyben 
központosított közbeszerzéseit a Polgármesteri Hivatal (beszerző szervezet) 
bonyolítja le. 

 
6. § 

 
(hatályon kívül helyezve) 
 

Adatszolgáltatás, adatkezelés, együttműködés 
 

7. § 
 

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó szervezetek vezetői kötelesek minden 
év március 1. napjáig az adott évre vonatkozó beszerzési igényüket - figyelembe 
véve az adott évre jóváhagyott költségvetési előirányzatukat - beszerzési tervben, 
beszerzési tárgyanként eljuttatni a polgármester részére. 

(2) A beszerző szervezet az adatszolgáltatás során tudomására jutott adatokat 
kizárólag a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezelheti. Az adatkezelésnek 
az eljárás minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. 
 

8. § 
 
A jelen rendelet hatálya alá tartozó szervezetek vezetői - az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében - a közbeszerzési eljárás során kötelesek együttműködni a 
polgármesterrel. 

 
9. § 

 
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról a polgármester évente, a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig írásban beszámol a Képviselő-testület 
részére. 
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A helyben központosított közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje, 
döntési hatáskörök 

 
10. § 

 
A közbeszerzési eljárások előkészítésére, lefolytatására, a beérkezett ajánlatok 
értékelésére, a javaslatok döntésre történő előterjesztésére és az egyéb eljárási 
szabályokra az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezései az 
irányadók. 

 
11. § 

 
(1) A közbeszerzési eljárás megindítása, valamint az eljárás eredményéről, 

illetve eredménytelenségéről  és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról való döntés 
meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(2) A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés aláírására a 
beszerzéssel érintett szervezet vezetője (a polgármester, a jegyző, illetve a 
költségvetési szerv vezetője) jogosult. 
 

Csatlakozás 
 

12. § 
 

(1) Az Önkormányzat vagyoni részesedésével működő gazdasági társaságok 
a Kbt. hatálya alá tartozó egyes beszerzések vonatkozásában – az Önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján – csatlakozhatnak a helyben központosított 
közbeszerzéshez. 
 (2) A helyben központosított közbeszerzésben való részvétel részletes 
feltételeit az erre irányuló megállapodásban kell rögzíteni. 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
A jelen rendelet hatálya alá tartozó szervek a helyben központosított közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáért – a jelen rendelet 12. §-ában foglalt eseteket kivéve - a 
Polgármesteri Hivatal  részére külön bonyolítási díjat nem fizetnek. 
 

14. § 
 

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Képviselő-testületnek 
az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés 
szabályairól szóló 22/2006. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelete és az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
 

15. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. 
 


