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E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület  2014. február 26-i ülésére. 
 
Tárgy: A helyben központosított közbeszerzésekről szóló helyi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület  ! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2014. sz. határozatában 
kezdeményezte  a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezését és felkérte a Jegyzőt ennek előkészítésére. A helyben 
központosított közbeszerzések szabályait jelenleg a 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza. A helyi rendelet hatályon kívül helyezésének 
akadálya nincsen, mivel jelenleg nincs folyamatban helyben központosított közbeszerzési 
eljárás.  
 
A Megtakarítási Program keretében lefolytatott helyben központosított közbeszerzések alapján 
a papír-írószer, a tiszítószer, a takarítási szolgáltatás, az élelmiszer alapanyag beszerzések 
tekintetében rendelkezünk határozatlan idejű szerződésekkel. A gáz-, illetve villamos energia 
beszerzésére a Megtakarítási Program keretében kötött szerződések már lejártak, jelenleg már 
ún. csoportos közbeszerzések alapján szerezzük be ezeket, ahol más önkormányzatokhoz 
csatlakozva, más ajánlatkérő folytatta le a nevünkben az eljárást és így jelentős 
megtakarításokat tudtunk/tudunk elérni. Az utalványok beszerzése tekintetében megszűnt a 
szerződés, mert egyrészt jelentős jogszabályváltozások történtek (étkezési utalványok 
beszerzése már nem ennek keretében történt), illetve a szerződő partner megszüntette  
magyarországi tevékenységét 2013. májusától, ezért a szociális utalványok beszerzése most 
már helyi vállalkozásoktól történik. A beszerzés csekély mennyisége miatt már nem is tarozna a 
Kbt. hatálya alá. A teljes körű pénzügyi szolgáltatások tárgyban eredménytelen volt az eljárás, 
mert nem érkezett be ajánlat, a folyószámla-, illetve munkabér hitelkeretre vonatkozó 
szerződések pedig már lejártak. A folyékony kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és 
ártalmatlanításra történő elhelyezése esetén sikeres volt az eljárás, mivel több eredménytelen 
eljárás után sikerült valamennyi kistérségi települést érintően szerződést kötni ennek a 
feladatnak az ellátására, de ez nem helyben központosított közbeszerzés volt, hanem a társult 
önkormányzatok által kiírt pályázat, amelyet a helyben központosított közbeszerzések 
lefolytatásával megbízott szervezet folytatott le. A gimnázium kazán beszerzés és üzemeltetés 
is sikeres volt, de ez sem helyben központosított közbeszerzés volt, hanem a helyben 
központosított közbeszerzések lefolytatásával megbízott szervezet által lefolytatott 
közbeszerzés. 
 
A Megtakarítási Program során lefolytatott közbeszerzéseknél hátrány volt, hogy egy eljárás 
kivételével nem helyi vállalkozók, szolgáltatók nyerték el a különböző munkákat, illetve 
elsősorban a beszerzési tárgyak helyben központosítása következtében kellett ezekre a 
beszerzésekre közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Továbbá az átszervezések, illetve 
jogszabályváltozások miatt több beszerzési tárgy esetében már a helyben központosítás után 
sem kerül sor olyan mennyiség beszerzésére, hogy közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. 
Ezzel szemben a közbeszerzések alapján megkötött határozatlan idejű szerződések 
részteljesítéséről, teljesítéséről évente tájékozatókat kell készíteni, illetve a szerződések 
módosításáról pedig a Közbeszerzési Értesítőben tájékoztatókat kell megjelentetni, holott az 
éves beszerzés mennyisége már nem is tartozik a Kbt. hatálya alá. 
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A Kbt. önmagában is lehetőséget biztosít arra, hogy egy adott beszerzési tárgy tekintetében 
más nevében is folytassunk le, vagy nevünkben más folytasson le közbeszerzési eljárásokat, 
amennyiben így megtakarítást tudunk elérni.  (lásd: villamos energia, vezetékes gáz beszerzése, 
hulladékkezelés).  
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet hatályon kívül helyezését 
követően az egyszerűbb beszerzési szabályok miatt a helyi vállalkozók, szolgáltatók 
eredményesebben szerepelhetnek a helyi igényeket kielégítő beszerzésekben; 
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: adminisztratív terhek jelentősen 
csökkennek, ezáltal az önkormányzati költségvetést megterhelő hatás is, illetve speciális 
beszerzési tárgyak esetében az akciókat, kedvezményeket az egyszerűbb beszerzési előírások 
miatt jobban ki lehetne használni és ez is pozitív hatást gyakorolhatna a költségvetésre; 
Környezeti és egészségi következménye: nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs terhek jelentősen csökkennek.     
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem egyszerűsődik a beszerzések rendje, amely anyagi 
és  költségvetési szempontból egyaránt hátrányt jelent.   
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos 
döntés meghozatalát. 
 
 
Szentgotthárd, 2014.  február 13. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 Jegyző  
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1. számú melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete 

a helyben központosított közbeszerzések szabályairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése, Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 
(1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás szerint a következőket rendeli el: 
 
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyben központosított közbeszerzések 
szabályairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.  
 
 
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
 
 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetés napja: 
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Indokolás 
1.§-hoz: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. januári ülésén 
hozott 5/2014. sz. határozatában kezdeményezte  a helyben központosított közbeszerzésekről 
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 
 
  
 
 


