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Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) jelenleg 
hatályos szabályainak értelmében a beszerzés értékétől függően 3 eljárási rezsimben, az 
egyszerű, a nemzeti és a közösségi eljárási rezsimben kell lefolytatnunk közbeszerzési 
eljárásainkat. A Kbt. 2009. április 1. napján hatálybalépő módosítása értelmében az egyszerű 
eljárási rezsim beolvad a nemzeti eljárási rezsimbe, így a jövőben kizárólag a közösségi 
értékhatárokat meghaladó, valamint a nemzeti értékhatárokat meghaladó közbeszerzési 
eljárásról beszélhetünk. A jogszabály módosítása során ugyanakkor – a várakozásokkal 
ellentétben – nem került sor az értékhatár felemelésére, így a jövőben a nemzeti eljárási 
rendben lefolytatott eljárások alsó értékhatára árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 
30, illetve 25 millió forintról 8 millió forint összegre, építési beruházás esetében 90 millió 
forintról 15 millió forint összegre csökken.  

A jelenleg hatályos szabályok szerint nemzeti és közösségi eljárási rendben közbeszerzési 
eljárás csak jóváhagyott beruházási program és célokmány birtokában indítható meg és 
folytatható le. A gyakorlat szerint a Pénzügyi Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság a 
beruházási program és célokmány elfogadását követően újabb – a beszerzések sürgősségére 
tekintettel általában rendkívüli – ülésen tárgyalja meg – szintén nemzeti és közösségi eljárási 
rendben – a megindításra kerülő közbeszerzési eljárások indító dokumentumait 
(ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás, dokumentáció). A nemzeti eljárás alsó értékhatárának 
jelentős lecsökkentése a jelenlegi rendszer fenntartása mellett a PEKB, valamint az eljárásban 
résztvevők jelentős többletterhelését, az adminisztráció, az előkészítésre fordítandó idő 
növekedését eredményezné. 

Az elfogadásra javasolt rendelet-tervezet értelmében a rendelet hatálya a közösségi 
értékhatárokat meghaladó összegű beszerzésekre szűkülne, a jövőben nemzeti eljárási 
rezsimben nem lenne szükség beruházási program és célokmány elfogadására. A 
jogszabályváltozással kapcsolatban szükségessé vált az SzMSz 5/A (polgármesteri 
hatáskörök) és 5/B sz. (PEKB hatáskörök) mellékletének módosítása is, melyre e rendelet 
megalkotásával sor kerül.  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot fogadja el, a rendeletet alkossa meg. 

Budapest, 2009. február 20. 
 
        Tóth Mihály  
         polgármester 
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RENDELETALKOTÁS 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004. (I. 
27.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotja. 

A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges. 
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.../2009. (III. ...) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete 

az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004. 

(I. 27.) Kt. rendelet módosításáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdálkodás 
hatékonyságának, a Képviselő-testület döntéshozó és ellenőrző 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) előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 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 időben, egy helyen végzendő építési beruházás, szolgáltatás 
megrendelés, vagy árubeszerzés előkészítése során, amennyiben a beszerzés nem kizárólag 
azonnal üzembe helyezhető (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, Ellenőrzési és 
Közbeszerzési Bizottság elnevezés lép. 

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

5. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt. 
számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármesterének hatásköreiről 
rendelet 5/A. sz. mellékletének II. fejezete II.21. Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök 
elnevezésű 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 ajánlatkérő 
nevében eljáró személy jogait és kötelezettségeit 
 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 8. § (1) 
bek. 
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Gondoskodik előzetes összesített tájékoztató megjelentetéséről 

 
2003. évi CXXIX. 
törvény 42. §. 
 

 
Megbízza a Bíráló Bizottság tagjait 
 

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

 
Megküldi véleményezésre a Pénzügyi, Ellenőrzési 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 követő év május 31-ig elkészíti az éves összegzést és 
megküldi a Közbeszerzések TAnácsának  

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

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

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

„II.2. Közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörök 
 

 
Tájékoztatást kap az önkormányzat és költségvetési szervei éves 
közbeszerzési tervéről 
 

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

 
Véleményezi az önkormányzat, mint ajánlatkérő 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 ajánlatkérő által indítandó 
közösségi értékhatárt meghaladó közbezserzési/tervpályázati eljárások 
esetén az eljárás eredményéről 
 

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 
összegzésről 
 

 
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.  
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3/2004. (I. 27.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete 

az építési beruházások, szolgáltatás 
megrendelések és árubeszerzések 
előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről 

(egységes szerkezetben a 36/2004. (IX. 21.) 
Kt. és 10/2007. (III.26.) Kt.  számú 

rendelettel) 

 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a gazdálkodás hatékonyságának, a 
Képviselő-testület döntéshozó és ellenőrző 
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) 
előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjét a következők 
szerint szabályozza: 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § E rendelet hatálya kiterjed: 
a)  Budapest-Csepel Önkormányzatára, 
b) Budapest-Csepel Önkormányzata, 

illetve jogelődje által alapított önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervekre (ha a 
beszerzést maguk végzik, illetve megbízásuk 
alapján és irányításuk mellett más szervvel 
végeztetik), 

c) a Budapest-Csepel Önkormányzata, 
illetve jogelődje által alapított részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, 
ha a beszerzést maguk végzik, illetve 
megbízásuk alapján más szervvel végeztetik. 

 
 

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

az építési beruházások, szolgáltatás 
megrendelések és árubeszerzések 
előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 3/2004. 
(I. 27.) Kt. rendelet módosításáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gazdálkodás hatékonyságának, a Képviselő-
testület döntéshozó és ellenőrző 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) 
előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 3/2004. (I. 
27.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
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2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak az 
1. § szerinti szervezetek nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési 
beruházásai, szolgáltatás megrendelései, 
árubeszerzései (a továbbiakban: beszerzés) – 
függetlenül a finanszírozás módjától. 

(2) Ha a beszerzést részben vagy egészben 
állami pénzeszközök, címzett, vagy 
céltámogatások, illetve egyéb pénzügyi 
eszközök igénybevételével valósítják meg, 
ezekre az igénybevétellel kapcsolatos 
jogszabályok, előírások is irányadók. 
… 

Beszerzési program és célokmány 

6. § (1) Program és célokmányt kell 
készíteni az egy időben, egy helyen 
végzendő építési beruházás, szolgáltatás 
megrendelés, vagy árubeszerzés előkészítése 
során, amennyiben a beszerzés nem kizárólag 
azonnal üzembe helyezhető (aktiválható) 
tárgyi eszköz beszerzésével, illetve azonnal 
aktiválható immateriális javak 
megszerzésével valósul meg és a beszerzés 
becsült értéke eléri vagy meghaladja a 
nemzeti közbeszerzési értékhatárt. 

(2) A Pénzügyi, Költségvetési és 
Közbeszerzési Bizottság bármely az (1) 
bekezdésben rögzített értékhatár alatti, általa 
fontosnak ítélt beszerzésre is elrendelheti a 
program és célokmány készítését. 

(3) A program és célokmány 
összeállításáról a beruházó gondoskodik. 

(4) A program és célokmány 
előterjesztésére a polgármester, 
jóváhagyására a Pénzügyi, Költségvetési és 
Közbeszerzési Bizottság jogosult. A 2. sz. 
melléklet szerinti program és célokmány 
tervezetét az előterjesztéshez mellékletként 
csatolni kell. 

 

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. § (1) A rendelet  6. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: “Program 
és célokmányt kell készíteni az egy időben, 
egy helyen végzendő építési beruházás, 
szolgáltatás megrendelés, vagy árubeszerzés 
előkészítése során, amennyiben a beszerzés 
nem kizárólag azonnal üzembe helyezhető 
(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, 
Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság 
elnevezés lép. 

 
 
4. § E rendelet 2009. április 1. napján lép 

hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően indítandó beszerzések esetében kell 
alkalmazni. 
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