
 
 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének  

20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete  

a helyben központosított közbeszerzésekről* 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

Hatályát vesztette! 

Hatályon kívül helyezte a 13/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. 

Hatálytalan 2018. május 31-től. 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény  182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 25. 

alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. 

pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 

véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

 

1. § (1)1 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó - e rendelet 1. 

mellékletében felsorolt – költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) a helyben 

központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások beszerzésének megvalósítása 

során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. 

 

(2)2 A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez e rendelet 3. §-a szerint önként csatlakozó 

szervezetek, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, 

társulások a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint 

kötelesek eljárni. 

 

(3) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét (a 

továbbiakban együtt: kiemelt termékek) e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

 

                                              
* A rendeletet a Közgyűlés a 2012. április 5-i ülésén fogadta el. 
1 Módosította a 18/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. július 9-től. 
2 Módosította a 30/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. szeptember 30-tól. 
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2. Helyben központosított közbeszerzési rendszer  

 

2. § (1) A helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervezet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő), nevében a 

polgármester jár el. 

 

(2) Az intézmények és a 3. § szerinti önként csatlakozók a kiemelt termékek közbeszerzését a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  (a továbbiakban: Kbt.) szabályaival összhangban 

saját hatáskörben is megvalósíthatják pályázati forrás elnyerése esetén, ha kedvezményezettként abból 

finanszírozzák a beszerzést, vagy ha az intézmény évközben költségvetésében nem szereplő 

többletforráshoz jut, mely többletforrás felhasználásának feltételei, illetve elszámolásának jellege a 

helyben  központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés mellőzését 

indokolják. 

 

3. Csatlakozás a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez 

 

3. § (1)3 A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozhatnak: 

a)4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárd székhellyel működő jogi személyiségű 

társulásai, 

b) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott alapítványok, egyesületek, 

társadalmi szervezetek, 

c) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott, az Önkormányzat kizárólagos 

vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, 

d) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). 

e)5 

f)6 

 

(2) Az önkéntes csatlakozásra minden év március 10. napjáig van lehetőség, a csatlakozás iránti 

kérelmet e rendelet 3. mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével, az ajánlatkérő részére kell 

eljuttatni.  

 

(3) A kérelem elfogadásáról az ajánlatkérő nevében eljáró polgármester dönt.  

 

(4) Az elfogadott önként csatlakozó szervezetekről, illetve gazdasági társaságokról (a továbbiakban 

együtt: önként csatlakozók) az ajánlatkérő nyilvántartást vezet. 

 

(5) Az önként csatlakozók a csatlakozást követő tárgyévben a csatlakozásig nyitva álló határidőben 

kezdeményezhetik a helyben központosított közbeszerzésekből való kilépésüket. 

 

 

4. Adatszolgáltatás és együttműködés 

 

4. § (1) Az intézmények és az önként csatlakozók tárgyév március 10. napjáig kötelesek leadni az 

ajánlatkérő felé tárgyévi beszerzési igényeiket, beszerzési tárgyanként, az e rendelet 4. mellékletét 

képező formanyomtatvány kitöltésével. 

 

(2) Amennyiben a meghatározott határidő nem munkanapra esik, úgy a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

 

(3) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók tárgyévi beszerzési igényeiről az ajánlatkérő külön 

nyilvántartást vezet. 

                                              
3 Módosította a 23/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. május 1-től. 
4 Módosította a 30/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. szeptember 30-tól. 
5 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 18/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan 2015. július 9-től. 
6 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 18/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan 2015. július 9-től. 
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(4) Az ajánlatkérő tárgyévi közbeszerzési tervében köteles feltüntetni – intézményi és önként 

csatlakozói bontásban – a helyben központosított közbeszerzés során beszerzendő termékeket. Az 

intézmény helyben központosított közbeszerzés esetén tárgyévi közbeszerzési tervében köteles az ily 

módon beszerzendő termékeket feltüntetni. 

 

5. § (1) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók kötelesek e rendelet 3. és 4. melléklete szerinti 

formanyomtatványon szereplő adataiknak változásairól a vonatkozó formanyomtatvány újbóli 

megküldésével haladéktalanul – de legkésőbb 3 munkanapon belül – értesíteni az ajánlatkérőt. Az 

adatmódosítás nem érintheti a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárást, kivéve, ha a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés c) vagy d) pontja szerint az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani. 

 

(2) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók kötelesek haladéktalanul – de legkésőbb 3 

munkanapon belül – jelezni a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően az ajánlatkérőnek, 

amennyiben e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon szereplő termék(ek)et vagy 

szolgáltatásokat e rendelet 2. § (2) bekezdésének alkalmazásával nem helyben központosított 

közbeszerzések keretében kívánják beszerezni.  

 

6. § (1) Az ajánlatkérő a helyben központosított közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 

legalább 5 munkanappal köteles tájékoztatni az intézményeket, illetve az önként csatlakozókat 

 a) a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról, 

 b) a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezéséről, 

 c) a közbeszerzési eljárás becsült értékéről, 

 d) a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról, 

 e) a szerződéskötés tervezett időpontjáról. 

 

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási cselekményeiről köteles tájékoztatni az 

intézményeket, illetve az önként csatlakozókat, így különösen 

 a) az ajánlatok bontásáról, 

 b) az eredményhirdetésről (annak hiányában az összegezésről), 

 c) az esetleges jogorvoslati eljárásról, 

 d) a szerződés megkötésének időpontjáról. 

 

(3) A helyben központosított közbeszerzések eredményeképpen létrejövő szerződést az intézmények, 

illetve az önként csatlakozók külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel.  A szerződés vonatkozó 

ellenértékét az intézmények és az önként csatlakozók közvetlenül – vagy az általuk megjelölt 

szervezet útján közvetve – fizetik ki a szállító részére, mely tényt és a kifizetéshez szükséges adatokat 

a megkötött szerződésnek tartalmaznia kell. 

 

(4) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók a szerződés teljesítéséről folyamatosan és 

haladéktalanul kötelesek tájékoztatni az ajánlatkérőt, így különösen 

 a) a részteljesítésről, 

 b) a teljesítésről, 

 c) a késedelmes teljesítésről, 

 d) a hibás teljesítésről. 

 

(5) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók a (4) bekezdésben szabályozottakon túlmenően 

kötelesek az ajánlatkérő részére annak írásbeli megkeresésére a megkeresésben megjelölt határidőben 

a kért tájékoztatást megadni, amennyiben az a helyben központosított közbeszerzésekkel kapcsolatban 

szükséges. 

 

5. Az ajánlatkérő feladatai 

 

7. § (1) Az ajánlatkérő a helyben központosított közbeszerzések során 

a) összesíti és egységes adatbázisba foglalja az intézmények, önként csatlakozók adatait, 
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b) összesíti és egységes adatbázisba foglalja az intézmények, önként csatlakozók beszerzési 

igényeit, 

c) lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési eljárást a Kbt. szabályai szerint, 

d) figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését, 

e) elkészíti a tárgyévi közbeszerzési tervet, 

f) elkészíti a tárgyévet követő évben az éves statisztikai összegezést, melyből egy példányt 

megküld az intézmények, önként csatlakozók részére. 

 

(2) Az ajánlatkérő gondoskodik az éves összesített statisztikai összegzés elkészítéséről és annak a 

Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldéséről. 

 

(3) A közbeszerzési eljárások előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását, a Kbt. és e rendeletben 

foglaltak betartását Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője évente legalább egyszer ellenőrzi. 

 

6. A helyben központosított közbeszerzés díja 

 

8. § (1) Az e rendelet 1. mellékletében felsorolt intézmények, illetve a közbeszerzési rendszerhez 

csatlakozása esetén a Polgármesteri Hivatal a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért külön díjat nem 

fizetnek.  

 

(2) Az e rendelet 3. §-a szerint önként csatlakozók az ajánlatkérő részére a végrehajtással felmerülő 

költségek fedezésére a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 

közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján fizetendő díjakat kötelesek 

megfizetni. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti díj az eljárás megindítását követő 15 napon belül válik esedékessé az 

ajánlatkérő által kibocsátott számla alapján. 

 

(4) A közbeszerzési dokumentáció ellenértéke ajánlatkérőt illeti meg. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 12/2007. (IV. 11.) önkormányzati 

rendelet, valamint a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 12/2007. (IV. 11.) szekszárdi ör. 

módosításáról szóló 8/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelet. 

 
10. §7 E rendeletnek az önkéntes csatlakozásra vonatkozó rendelkezéseit a helyben központosított 

közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2015. (IX. 

29.) önkormányzati rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti társulások, valamint a 

3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 

hogy 2015. évben a csatlakozás iránti kérelem, illetve tárgyévi beszerzési igények benyújtásának 

határideje október 10. napja. 

 

 

Horváth István Amreinné dr. Gál Klaudia 

polgármester jegyző 

 

 
 

 

                                              
7 Módosította a 30/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. szeptember 30-tól. 
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Kihirdetési záradék: 

 

A kihirdetés napja: 2012. április 12. 

 

 

Amreinné dr. Gál Klaudia 

jegyző 

 

Módosította a 23/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet  

  18/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelet 

  30/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet  
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1. melléklet a 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez8 

 

 

Helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek 

 

1. Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd, Kölcsey  ltp. 15. 

2. Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 

Családi Napközi Szekszárd, Mérey u. 37-39. 

3. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szekszárd, Perczel M. u. 2. 

4. Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd, Szent István tér 10. 

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnokság 

Szekszárd, Vörösmarty M. u.5. 

6. Városi Bölcsőde Szekszárd, Perczel M. u. 4. 

7. Humánszolgáltató Központ Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5.  

8. Szociális Központ Szekszárd, Mérey u. 33-37. 

9. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd, Széchenyi u. 51. 

10. Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szekszárd, Szent I. tér 26.  

 

                                              
8 Módosította a 18/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. július 9-től. 
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2. melléklet a 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez 

 

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások  

 

 

1. Irodaszer, nyomtató- és másolópapír 

2. Számítógép, monitor, nyomtató, fénymásoló 

3. Nyomtató és fénymásoló kellékanyagok, adattárolók 

4. Tisztítószerek, higiéniai töltőanyagok 

5. Gépjárművek 

6. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

7. Egészségügyi gépek, műszerek 

8. Háziorvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó szállítási szolgáltatás 

9.Takarítási szolgáltatás 

10. Pályázatírás 

11. Könyvvizsgálat és könyvelési szolgáltatások 

12. Gáz- és villamos energia szolgáltatás 
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3. melléklet a 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez 

 

Intézményi bejelentkezési adatlap 
 

 

Intézmény (teljes) neve:  

 

 

 

Intézményi adatközlés azonosítása: 

 

Új intézmény regisztrálása:    igen   nem 

(megfelelő aláhúzandó) 

 

Meglévő intézmény módosítása:   igen   nem 

(megfelelő aláhúzandó) 

Nyilvántartott adatok módosításának indoka: 

       változás bejelentése 

       helyesbítés (téves adat javítása) 

(megfelelő aláhúzandó) 

 

 

Intézmény alapadatai: 

 

Intézmény (rövid) neve: 

 

Intézmény azonosítója: 

 

Felügyeleti szerv megnevezése: 

 

Felügyeleti szerv azonosítója: 

 

 

Intézmény székhelyére vonatkozó adatok: 
 

Irányítószám: 

Település: 

Cím: 

Postafiók szám: 

Postafiók irányítószám: 

Telefonszám: 

Telefaxszám: 

E-mail cím: 

Webcím: 
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Intézményvezető adatai: 

 

Név: 

Titulus: 

Telefonszám: 

Telefaxszám: 

E-mail cím: 

 

 

Kapcsolattartó adatai: 

 

Név: 

Titulus: 

Telefonszám: 

Telefaxszám: 

E-mail cím: 

Termékkör: 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………… 

 ____________________ 

 

cégszerű aláírás 

 

P.H. 
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4. melléklet a 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez 

 

Beszerzési igény bejelentési adatlap 
 

Intézmény adatai: 

Intézmény (rövid) neve: 

Intézmény azonosítója: 

Intézményvezető neve: 

Kapcsolattartó neve/elérhetősége: 

 

Beszerzés adatai: 

 Termékkör megnevezése: 

Beszerzés becsült nettó értéke: 

Beszerzés forrása: 

Beszerzés tervezett indítása: 

Termék (áru és/vagy szolgáltatás) megnevezése, főbb jellemzői, elvárt tulajdonságai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………… 

 ____________________ 

 

cégszerű aláírás 

 

P.H. 

 


