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10/2009. (III. 19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete 

az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések 

elıkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérıl szóló  

3/2004. (I. 27.) Kt. rendelet módosításáról 
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10/2009. (III. 19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete 

az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések 
elıkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérıl szóló 3/2004. 

(I. 27.) Kt. rendelet módosításáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete a gazdálkodás 
hatékonyságának, a Képviselı-testület döntéshozó és ellenırzı szerepe, továbbá a közpénzek 
felhasználása átláthatóságának biztosítása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építési beruházások, 
szolgáltatási megrendelések és árubeszerzések (továbbiakban beszerzések) elıkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjérıl szóló 3/2004. (I. 27.) rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: “A rendelet hatálya alá 
tartoznak az 1. § szerinti szervezetek közösségi közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési 
beruházásai, szolgáltatás megrendelései, árubeszerzései (a továbbiakban: beszerzés) – 
függetlenül a finanszírozás módjától.” 

2. § A rendelet  6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: “Program és 
célokmányt kell készíteni az egy idıben, egy helyen végzendı építési beruházás, szolgáltatás 
megrendelés, vagy árubeszerzés elıkészítése során, amennyiben a beszerzés nem kizárólag 
azonnal üzembe helyezhetı (aktiválható) tárgyi eszköz beszerzésével, illetve azonnal 
aktiválható immateriális javak megszerzésével valósul meg és a beszerzés becsült értéke eléri 
vagy meghaladja a közösségi közbeszerzési értékhatárt.“ 

3. § A rendelet 6. § (2) és (4) bekezdésében, 8. § (2) és (4) bekezdésében a Pénzügyi, 
Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elnevezés helyébe a Pénzügyi, Ellenırzési és 
Közbeszerzési Bizottság elnevezés lép. 

4. § E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követıen indítandó beszerzések esetében kell alkalmazni. 

5. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt. 
számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármesterének hatásköreirıl 
rendelet 5/A. sz. mellékletének II. fejezete II.21. Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök 
elnevezéső pontjának 6. sora az alábbiak szerint módosul: 

 
 
Jóváhagyja – minden év április 15-ig – az önkormányzat éves 
közbeszerzési tervét 

2003. évi CXXIX. 
törvény 5. § (1) 
bek 

 
Kiadja az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát 

 
2003. évi CXXIX. 
tzörvény 6. § (1) 
bek 
 

 
Az önkormányzat beszerzései tekintetében gyakorolja az ajánlatkérı 
nevében eljáró személy jogait és kötelezettségeit 
 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 8. § (1) 
bek. 
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Gondoskodik elızetes összesített tájékoztató megjelentetésérıl 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 42. §. 
 

 
Megbízza a Bíráló Bizottság tagjait 
 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 8. § (3) 
bek.  

 
Megküldi véleményezésre a Pénzügyi, Ellenırzési és Közbeszerzési 
bizottság részére a közösségi értékhatárt meghaladó 
közbeszerzési/tervpályázati eljárások esetén a 
részvételi/ajánlati/ajánlattételi/tervpályázati felhívást/ felhívást 
véleményezésre. 
 
 

2003. évi CXXIX. 
törvény 48. §, 101. 
§, 119. §, 131. § 
(1) bek., 147. §, 
137/2004. (IV.29.) 
Korm. rend. 15. § 
(1) bek. 

 
Jóváhagyja a részvételi/ajánlati/ajánlattételi/tervpályázati felhívás és 
dokumentáció végleges szövegét 
 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 48. §, 101. 
§, 119. §, 131. § 
(1) bek., 137/2004. 
(IV.29.) Korm. 
rend. 15. § (1) bek.  

 
A tárgyévet követı év május 31-ig elkészíti az éves összegzést és 
megküldi a Közbeszerzések TAnácsának  

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 16. § (1) 
bek.  

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. 
számú rendelet 5/B számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselı-testülete 
Pénzügyi , Ellenırzési és Közbeszerzési Bizottságának hatásköreirıl szóló mellékletének II. 
fejezete II.2. pontja : 

„II.2. Közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörök 
 

 
Tájékoztatást kap az önkormányzat és költségvetési szervei éves 
közbeszerzési tervérıl 
 

 2003. évi CXXIX. 
törvény 5. § (1) 
bek. 

 
Véleményezi az önkormányzat, mint ajánlatkérı által indítandó 
közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési/tervpályázati eljárások 
esetén a részvételi/ajánlati/ajánlattételi/tervpályázati felhívást 
 

2003. évi CXXIX. 
törvény 48. §, 101. 
§, 119. §, 131. § 
(1) bek., 137/2004. 
(IV.29.) Korm. 
rend. 15. § (1) bek. 

 
Tájékoztatást kap az önkormányzat mint ajánlatkérı által indítandó 
közösségi értékhatárt meghaladó közbezserzési/tervpályázati eljárások 
esetén az eljárás eredményérıl 
 

2003. évi CXXIX. 
törvény 98. § (1) 
bek.  
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Tájékoztatást kap az önkormányzat és költségvetési szervei által 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített éves statisztikai 
összegzésrıl 
 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 16. § (1) 
bek. 

 
A polgármester felkérése alapján a bizottság egy tagja részt vesz az 
önkormányzat által indítandó közösségi értékhatárt meghaladó 
közbeszerzési eljárások bíráló bizottságában 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 8. § (3) 
bek.  

 

 
 
 
 

 Tóth Mihály        dr. Szeles Gábor 
 polgármester      jegyzı 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: ……………………….. 
 
 
 
       Ábrahámné Turner Rita 
         szervezési irodavezetı 


