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                                     Minősített többség! 
Tisztelt Közgyűlés!               
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Közgyűlés 2012. április 5-ei ülésén fogadta el a helyben központosított 
közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendeletet.  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: új Kbt.) 
hatálybalépésével, mely hatályon kívül helyezte a 2011. évi CVIII. törvényt, megszűnt a 
rendeletalkotási felhatalmazás.   
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. §-a úgy rendelkezik: 
„13. § (1) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén - kivéve, ha egyidejűleg 
a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak - a 
hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály 
hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon 
kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.” 
 

Tekintettel arra, hogy a helyben központosított közbeszerzések tárgykörben felhatalmazást 
sem az új Kbt., sem pedig ágazati törvények nem adnak, ezért indokolt 20/2012.(IV.12.) 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezni. Erre és az ezzel összefüggő hatásköri 
rendelkezések hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot a rendelet-tervezet.  
 
A hatályon kívül helyezéssel párhuzamosan javaslatot teszünk az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítására (új közbeszerzési szabályzat elfogadására), melyet a 126. számú 
előterjesztés tartalmaz.  
 
A Jat. kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot 
folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § 
(1) – (2) bekezdésében foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez. 
 
A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet – 2015. október 1. napjától 
hatályos – 31/A. § -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának 
szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 31/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével összefüggésben gondoskodtunk a 
rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja. 
 
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Szekszárd, 2018. május 14. 
                        dr. Molnár Kata 
                      jegyző 
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Részletes indokolás 

 
1. §-hoz: Az új Kbt. nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatok számára a helyben 
központosított közbeszerzési rendszer létrehozatala és működtetése tekintetében helyi 
önkormányzati rendelet megalkotására; erre tekintettel szükséges a helyben központosított 
közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzat helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő hatásköri 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése. 
 
2. §-hoz: 
E szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének javasolt 
időpontja a kihirdetését követő nap.  
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
a) Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:  
 
A rendelet hatályon kívül helyezésével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29. 
§-a alapján lehetőség van arra, hogy az Önkormányzat részvételével működő társulások és 
azok intézményei, valamint az Önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok meghatalmazással fordulhassanak az Önkormányzathoz, hogy a 
nevükben közbeszerzési eljárást folytasson le, vagy az ajánlatkérő a közbeszerzést az 
Önkormányzattal közösen valósítsa meg. 
 
b) Környezeti, egészségi következményei: nincs 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Nem releváns 
 
d) Egyéb hatása: nincs 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. §-a értelmében 
amennyiben a felhatalmazó rendelkezés – anélkül hogy a tárgykör szabályozására egy új 
jogszabály ismételten felhatalmazást adna – hatályon kívül helyezésre kerül, a végrehajtási 
rendelet sem maradhat a jogrendszerben. Ezért a megszűnt felhatalmazás alapján kiadott 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A hatályon kívül helyezések elmaradása a 
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel 
többlet feltételeket az eddigiekhez képest. 
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(….) önkormányzati 

rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel 
összefüggő hatásköri rendelkezéseinek  hatályon kívül helyezéséről  

(tervezet) 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) 
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti  
a) a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) önkormányzati 
rendelet, 
b) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
2. melléklet 3 – 4. pontja. 

 
2. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 

Ács Rezső dr. Molnár Kata 
polgármester jegyző 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


