Ócsa Nagyközség Önkormányzatának
7/2003./III.28./ sz. rendelete
a helyi közbeszerzési eljárás szabályozásáról
Ócsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A közbeszerzésekről szóló 1995.
évi XL. törvény 24. §. (4) bekezdésében kapott jogalkotási felhatalmazás alapján a helyi
közbeszerzési eljárás szabályozására a következő rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet hatálya alá tartozó beszerzések.
A Rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseknek A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL.
törvény (továbbiakban: Tv.) 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt beszerzési tevékenységek
minősülnek.
2. §.
A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések szabályozása
(1) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó – az Önkormányzat éves költségvetési
rendeletében tervezett - beszerzések előkészítése esetében öt millió forintig a
Polgármester az alábbiak szerint jár el.
(2) A bekért ajánlatok kötelező legkisebb száma legalább három.
(3) A Polgármester az általa kiválasztottakkal szabadon tárgyal a szerződés feltételeiről.
(4) A Polgármester döntése meghozatalát megelőzően kikéri a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeinek véleményét,
javaslatát.
(5) Amennyiben a Polgármester által hozandó döntés intézményi beszerzésre, építési,
felújítási tevékenységre vonatkozik, az intézmény vezetője javaslatot terjeszthet elő a
Polgármesternél az általa hozandó döntés tartalmára vonatkozóan.
(6) Az egy millió forint alatti beszerzéseknél sürgős esetben eltekinthet a pályázati eljárástól.
3. §.
(1) Az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzést 500 eFt
egyedi beszerzési értékhatár alatt az intézmények végzik saját költségvetésük terhére.
(2) Az (1) bekezdés alapján lefolytatott eszközbeszerzési eljárás során a 2. §. (2) és (3)
bekezdéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
4. §.
(1) Az öt millió forintnál nagyobb, de a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzések előkészítését, az ajánlatok elbírálását az alábbi Munkacsoport végzi:
A Munkacsoport tagjai:
- polgármester, a Munkacsoport elnöke
- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

1

(2) Szükség szerint a Munkacsoport szakértők bevonásáról intézkedik tanácsadói minőségben.
(3) A Munkacsoport összehívására, ülésezésére és döntései meghozatalára A helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. Tv-ben a
képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
5. §.
A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseknél követendő eljárások.
(1) A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, illetőleg tárgyalásos eljárás lehet.
Meghívásos, vagy tárgyalásos eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha azt Tv. lehetővé teszi.
(2) A közbeszerzési érték alá tartozó beszerzések bonyolításáról minden esetben a Képviselőtestület dönt.
(3) Az ajánlatok felbontására, az ajánlatok elbírálására, az eljárás eredményének kihirdetésére
és a közzétételére vonatkozóan a Tv. kell alkalmazni.
6. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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