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Parád Nagyközség Önkormányzata 

Mudriczki József polgármester 

Parád 
Kossuth L. u. 91. 

3240 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A központi háziorvosi ügyelet működésének 2017-2018. évi tapasztalatait az 

alábbiakban foglaljuk össze. 

Beszámolónkban kitérünk az egészségügy, azon belül az alapellátási ügyeletek 

általános helyzetére és problémáira, Társaságunk eredményeire és további 

terveire, beszámolunk a települést ellátó központi orvosi ügyelet jellemzőiről, 

működéséről. 

 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzat együttműködését, amely az ügyeleti 

szolgáltatás zavartalan biztosításához nélkülözhetetlen volt, és reményünket 

fejezzük ki a további sikeres együttműködéshez.  

 

Köszönettel vesszük, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy tájékoztatást nyújthassunk az recski 

kistérségben, 2017.08.01.és 2018. 09.30. közötti időszakban végzett tevékenységünkről!    

Megjegyezzük, hogy az elmúlt évtizedben közel tízezer orvos és fogorvos, valamint több mint 

háromezer ápoló, szülésznő ment külföldre dolgozni Magyarországról a jobb munka 

körülmények, magasabb fizetés és nagyobb megbecsülés reményében. Az ideálisnál jelenleg 

körülbelül 3 ezer orvossal van kevesebb a rendszerben, azaz tíz megyei kórháznyi orvos 

hiányzik a magyar egészségügyből. Gyors megoldás pedig nem is várható. Ha ma döntene a 

kormány arról, hogy radikálisan növeli az államilag finanszírozott orvostanhallgatói helyek 

számát, akkor is évtizedet kellene várni a változásra, mivel 10-12 év, amire egy hallgató az 

egyetem és a szakvizsgák után gyógyítani kezd. Az orvoshiány nem magyar, európai 

probléma. Nem vonzó a pálya: nagy fizikai és mentális megterheléssel jár és nagy befektetést 

https://maps.google.com/?q=Kossuth+Lajos+u.+167.*+*+Recsk&entry=gmail&source=g


 

2 
 

PANNON PARAMEDIC KFT.      
3070. Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. 

igényel, időben és pénzben egyaránt, amire versenyképes jövedelmet hoz. Azzal számolnak, 

hogy 2020-ra egymillió egészségügyi dolgozó hiányzik majd Európából. Nem kis felelősség 

tehát, hogy meg tudja-e tartani a hazai egészségügy a szakembereket. Nemcsak a szakmai 

szervezetek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tanulmánya is figyelmeztető.  

Az előrejelzés szerint 2025-re nem lesz annyi háziorvos az országban, hogy a lakosságot 

megfelelően ellássa: 4,65 millió embernek nem lesz megfelelő alapellátása.  

Négy év múlva a jelenlegi háziorvosok kétharmada nyugdíjas korú lesz. Négyezer fő 

nyugdíjba vonulásával kell számolni, úgy, hogy évente csak 60-80 hallgató választja ezt a 

szakmát. Kritikus a hazai alapellátás helyzete, már ma is ott tartunk, hogy 5700 praxisból,  

erőteljesen emelkedik ugyanis a tartósan, vagyis legalább fél éve betöltetlen háziorvosi 

körzetek száma. Évek óta nem volt olyan sok üres praxis, mint most. Jelenleg 317 körzetben 

nincs állandó háziorvos, ezek közül 65 házi gyermekorvosi körzet.  

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adataiból készített összesítésük szerint, míg 2015 

júliusában még "csak" 231 betöltetlen körzet volt, addig 2016 januárjában már 238, 2016 

decemberében pedig 281. A helyzet minden döntéshozói próbálkozás ellenére továbbra is 

romlik, 2017. márciusban már 287 üres praxis volt, és alig öt hónappal később ez a szám 

további harminc körzettel bővült. Jelenleg 350-400 ezer embernek nincs háziorvosa, 

helyettesítőkkel és alkalmi megoldásokkal kezelik az orvoshiányt.  

A mentési feladatok egyre nagyobb számban hárulnak az orvosi ügyeletekre! (Pedig a jogi 

szabályozás egyértelmű! A mentés állami feladat, az Országos Mentőszolgálat feladata! Ezt 

be kell tartani! ).   

Országos tendencia szintén az, hogy hétvégén és ünnepnapokon nagyon komoly, nagyobb 

területet ellátó ügyeleteken akár 100-150 fős betegforgalom van az ügyeleti ambulanciákon 

felnőtt és gyerek vonalon egyaránt! Ezzel gyakorlatilag megvalósul a „hétvégi háziorvosi 

rendelés”. Azokon a területeken, ahol rengeteg betöltetlen praxis van („halmozottan hátrányos 

területek”) gyakorlatilag alig van helyettesítés, és a betegek szinte csak az ügyeletekre 

számíthatnak. Ezzel olyan mennyiségű feladat hárul a kollégákra, hogy természetes, ha 

díjemelést kérnek, vagy inkább máshova mennek ügyelni. 

Mindenki előtt jól ismert a mai magyar egészségügy nehéz helyzete. Kollégáink munkájának 

erkölcsi és anyagi elismerése mélypontra jutott. A válságos körülmények ellenére gyógyító 

munkánkat igyekszünk magas szakmai színvonalon, maximális empátiával végezni. 
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Az alapellátási központi ügyeleti feladatok ma alapvetően feltételezik az ellátást nyújtó orvosi 

kompetenciáját. Jelenleg ugyanis az ügyeleti ellátás négy valódi feladatkört kénytelen ellátni:  

a.) Valódi sürgősségi esetek ellátása (emergency): ezen esetek szinte kivétel nélkül a mentési 

feladatot ellátni hivatott mentőszolgálat kompetencia- és feladatkörébe tartoznak. Hogy mégis 

szerepel az alapellátási ügyelet feladatai között, annak oka az, hogy az ügyelet rendszeresen 

részt vesz ilyen esetek ellátásában. Ezen esetek spontán módon megjelennek ügyeleti 

körülmények között, ha a beteg panaszával személyesen ezen ellátóhoz fordul (ld. pl. az 

infarktusos beteg megjelenik az ügyeleti rendelőben) és ilyenkor az ügyeletnek kell 

megkezdenie és kompetens módon vinnie az ellátást, amíg a mentő meg nem érkezik. Más 

esetben pedig épp az OMSZ kéri az ügyelet segítségét, ha megfelelő szintű mentőegységet az 

előírt időn belül – aktuális kapacitáshiány miatt – nem tud a helyszínre irányítani. 

b.) Nem sürgősségi (azaz életveszéllyel vagy közvetlen súlyos egészségkárosodás veszélyével 

nem járó), de jellegük miatt mégis urgens esetek (urgency). Ezek valódi ügyeleti esetek. Ezen 

kategóriába azon esetek tartoznak ahol részint a panaszok szubjektív súlyossága, 

kellemetlensége, részint az akár napokon belül megjelenő esetleges súlyos szövődmények 

lehetősége az, ami miatt ellátásuk ügyeleti időben – a következő rendes háziorvosi rendelés 

kezdete előtt – indokolt. Ilyenek pl.: erős fejfájások, lázzal és a progresszió veszélyével járó 

alsó légúti gyulladások, magas lázzal és erős fejfájással járó orrmelléküreg gyulladások, a 

húgyutak súlyos szubjektív panaszokkal járó gyulladásos megbetegedései, a gerinc fájdalmas, 

akut mozgáskorlátozottságot okozó lumbágója, a bőr, terjedő bakteriális gyulladásai (pl. 

erysipelas), a kiszáradás veszélyével járó akut gastroenterális megbetegedések, minor traumák 

stb. 

c.) A folyamatos gyógykezelés körébe tartozó állapotok, melyeknél az állapot nem sorolható 

az a.)-b.) pontokba, ugyanakkor igényli az alapellátási szintű kezelés folyamatosságát és 

aktuális állapot orvosi megítélését ügyeleti időben is. Pl.: sebkötözések, egyes parenterális 

készítmények beadása stb. Ezeket a feladatokat a háziorvosi szolgálatok adják át, és valódi 

ügyeleti ellátást jelentenek. 

d.) Halottvizsgálat, ill. hatósági szakértői feladatok (látlelet stb.) ellátása. A halál 

bekövetkeztének megállapítása  a bekövetkezés módjának értékelése  a halál okának 

megállapítása (amennyiben lehetséges). Halottvizsgálatot csak és kizárólag orvos végezhet! 

e.) Nem urgens- és nem ügyeleti esetek ellátása.  
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Ezen feladatok részletezése nem kíván hosszabb értekezést. A magyar lakosság megszokta, 

hogy az egészségügyi ellátórendszer azonnal rendelkezésére álljon. Így természetes, hogy ez a 

központi háziorvosi ügyeleteket is érinti. Az így felmerülő igény megszűrése leginkább a 

háziorvosi ügyeletek feladata, itt a legolcsóbb az ilyen esetek ellátása! Az indokolatlan esetek 

komoly fennakadást jelentenének az ellátórendszer magasabb szintjein is! 

A legnagyobb volumen (80-85%) a b.) pontba tartozó esetek ellátása, amely azonban 

egyértelműen orvosi kompetencia, és amely volumen az ellátórendszer más szereplőire 

áthelyezhetetlen.  

A c.) pontba tartozó esetek ellátása nem képez jelentős volument (2-3%), de orvosi 

kompetenciát szintén igényel, mivel egyes háziorvosi feladatok ügyeleti időben történő 

ellátására vonatkozik.  

A d.) pontban megjelölt ügyeleti feladatokat pedig szintén kizárólag orvos láthatja el. Heves 

Megyében ezeket a feladatokat megegyezés alapján a rendőrorvos látja el.  

A recski ügyeleten a vizsgált időszakban összesen 2492 fő ügyeleti betegellátása történt. Az 

ellátott esetek 80%-a felnőtt, 20%-a gyermek volt. Az ellátás helyszíne 86 %-a az ügyeleti 

rendelőben, 13 %-a a beteg lakóhelyén/tartózkodási helyén, 1%-a egyéb helyszínen vagy 

közterületen történt. Az ellátott esetek 12%-a került magasabb szintű ellátási igény miatt 

továbbküldésre fekvőbeteg ellátó intézménybe, ami a valódi sürgős eseteket jelenti. A 

fentiekből jól látszik, hogy a betegek 90%-a nem sürgős szükség miatt jelentkezett az ügyeleti 

ellátásra. A beutalt esetek 58%-ban az Országos Mentőszolgálat végezte a beteg szállítását, 

míg 42%-ban a beteg állapota nem indokolta mentőegység igénybevételét. Összesen 75 halott 

vizsgálatot végeztünk. 

Az elmúlt időszakban írásos panaszbejelentés sem betegek, sem hivatalos szervek részéről 

nem érkezett, elmarasztalás szolgáltatásunkat nem érte. 

A jövőre nézve, továbbra is elsődleges feladatunknak tekintjük a magas színvonalú sürgősségi 

betegellátás biztosítását. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján leginkább a telefonos 

tanácsadások miatt érkeztek panaszok. A fenti okok miatt a telefonos tanácsadási 

gyakorlatunkat felülvizsgáljuk, megreformáljuk. Felkutatjuk és felhasználjuk a fellelhető 

összes anyagi és szellemi jellegű erőforrást. A szakmai grémiumokkal ápolt szoros és 

tartalmas kapcsolat adta lehetőségeket kihasználva, tudományos és módszertani téren jelentős 

lépéseket kívánunk megtenni.  
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Köszönetet mondunk a Kistérségi Társulás minden tagjának, a munkánkhoz nyújtott eddigi 

támogatásért! Bízunk benne, hogy hagyományosan jó kapcsolatunk a jövőben tovább 

erősödik, és együttes tevékenységünk változatlanul méltó lesz a lakosság bizalmára és 

megelégedésére! 

Eger, 2018. október 11.. 

 

                                                                            Tisztelettel: 

 

                                                                                                    Dr. Zsúdel Tamás 

                                                                                                    ügyvezető igazgató 

 

 Mellékletek: 

 

A betegek kor szerinti megoszlása: 
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A betegellátás helyszín szerinti megoszlása: 
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A kórházba utalt betegek szállítási módja:  
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Betegek lakóhely szerinti megoszlása: 
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Parád Nagyközségi Önkormányzat  

______/2018.(_____) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról 

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a közpénzek ésszerű és hatékony 

felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések 

során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § A Közbeszerzési Szabályzat célja 

 

Jelen Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Parád Nagyközségi 

Önkormányzat, intézményei, valamint a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési 

eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 

eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 

közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A 

Szabályzat célja továbbá, hogy rögzítse az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 

személyeket, illetőleg testületeket. 

 

2. § Értelmező rendelkezések 

 

(1) A jelen Szabályzat a Kbt.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 

fogalomrendszerre épül, arra a Kbt. 3.§-ának értelmező rendelkezései vonatkoznak. 

 

A jelen Szabályzat alkalmazásában: 

 

a) Ajánlatkérő: Parád Nagyközségi Önkormányzat, intézményei, valamint a Parádi 

Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: összefoglaló jelleggel: 

Önkormányzat) 

 

b) Eljárásba bevont személy(ek): A Közbeszerzési Szabályzat II. fejezet 2.2. pontjában 

ekként meghatározott személy vagy szervezet. 

 

c) EKR: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a Miniszterelnökség által üzemeltetett 

központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus 

lebonyolítását támogató informatikai rendszer. 

 

d) Bírálóbizottság: az a legalább három tagú testület (állandó/eseti), amely az 

ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71–

72. §] megadását követő – Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére kerül létrehozásra. 

A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró 

döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A Bírálóbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük 
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kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, 

valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, 

építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba 

az Önkormányzat köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

 

e) Közbeszerzési Döntéshozó Testület: a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások 

tekintetében a Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a jegyző. 

 

(2) Rendkívüli esetben, ha a Kbt. vagy a közbeszerzési rendeletek a közbeszerzési 

eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az 

ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban 

kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról a Kbt. 3. §-ában 

foglaltak figyelembe vételével. 

 

3. § A Közbeszerzési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 

 

(1) Parád Nagyközségi Önkormányzat, mint helyi önkormányzat, illetve intézményei mint 

helyi önkormányzati költségvetési szervek, továbbá a Parádi Közös Önkormányzati 

Hivatal a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a Kbt. hatálya alá tartozó 

ajánlatkérőnek minősül. 

 

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit 

előkészítő, a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat elkészítő, valamint az 

ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében 

eljáró, illetve az eljárásba bevont személyekre és szervezetekre, így az Önkormányzat 

által megbízott közbeszerzést lebonyolító személyre vagy szervezetre, felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra – a megbízásának tartalma szerint –, az 

eljárás Bírálóbizottságára, valamint a Közbeszerzési Döntéshozó Testületre. 

 

(3) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kbt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

közbeszerzésekre. Az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat 

Magyarország adott éves központi költségvetéséről szóló törvény, az Európai Unió 

vonatkozó jogszabályai, valamint a Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatója 

tartalmazza. 

 

(4) A közbeszerzés szerződés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás vagy 

szolgáltatás megrendelése. A koncessziós szerződés tárgya lehet építési koncesszió 

vagy szolgáltatási koncesszió. A közbeszerzés és koncessziós szerződés tárgyainak 

fogalmi meghatározását a mindenkor hatályos Kbt. szerint kell értelmezni. 

 

4. § A Közbeszerzés alapelvei 

 

A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles a Kbt. 2. § (1)-(6) bekezdéseiben 

meghatározott közbeszerzési alapelvek szerint eljárni. 
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5. § A közbeszerzés értékének meghatározása 

 

(1) Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) 

bekezdése szerint köteles az eljárás becsült értékét meghatározni. A közbeszerzés 

becsült értékének kiszámításakor a Kbt. 16-20.§-ait kell alkalmazni. 

 

(2) A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az 

adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 

Kbt. 17–20. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell 

érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az 

opcionális rész értékét is bele kell érteni. 

 

(3) A közbeszerzés részekre bontása során a Kbt. 19. § szerint kell eljárni a becsült érték 

meghatározásakor (vö. egybeszámítási szabályok). 

 

(4) A közbeszerzési értékhatárok folyamatos figyelemmel kíséréséért a Jegyző a felelős. 

 

 

6. § A közbeszerzési eljárásrendek és eljárásfajták 

 

(1) A Kbt. 21. § szerint uniós vagy nemzeti eljárásrend alkalmazandó az uniós vagy 

nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárásokra. A vegyes 

beszerzésekre a Kbt. 22-24. § vonatkoznak. 

 

(2) A közbeszerzési eljárás lehet nyílt eljárás, meghívásos eljárás, innovációs partnerség, 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, illetve hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélküli eljárást és innovációs 

partnerséget csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt. megengedi.  

 

(3) Az Önkormányzat részt vehet központosított közbeszerzési eljárásban is, amennyiben 

ezt a vonatkozó külön jogszabály lehetővé teszi. 

 

(4) Az Önkormányzat a Kbt. Harmadik Részének alkalmazása esetén jogosult a Kbt. 117. 

§ szerint saját beszerzési szabályokat alkalmazni. Az önálló eljárási szabályok 

kialakításáról a Képviselő-testület dönt. 

 

(5) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 

 

(6) Az Önkormányzat jogosult a Kbt. 29-30.§ szerinti közös közbeszerzési eljárásokban is 

részt venni. A közös közbeszerzési eljárásban való részvételről a Képviselő-testület 

dönt. 

 

7. § A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje, kommunikáció a 

közbeszerzési eljárásban 

 

(1) A közbeszerzési eljárások dokumentálásának szabályait a Kbt. 46-47. § tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat az iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről. A közbeszerzési 

eljárások dokumentálási szabályainak betartásáról a jegyző gondoskodik. 
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(3) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást az EKR igénybevételével kell 

lebonyolítani; az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli 

kommunikáció - ha az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az 

EKR-ben történik. . 

 

(4) Az Önkormányzat a Kbt. 26. § (1) bekezdése szerinti bejelentési vagy 

változásbejelentési kötelezettségét az EKR-ben történő regisztráció vagy 

adatmódosítás útján teljesíti.  

 

(5) Az Önkormányzat a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti adatokat az 

EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs 

lehetőségek támogatása keretében működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban 

köteles közzétenni. 

 

(6) Az Önkormányzat a Kbt. 43. § (1) bekezdés a), b), és e) pontja, valamint a Kbt. 103. § 

(6) bekezdése és 115. § (7) bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint a Kbt. 113. 

§ (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást az EKR-ben köteles közzétenni. 

 

(7) Az Önkormányzat a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális 

adattartalmaként az EKR-ben megadja: 

a) a közbeszerzés tárgyát, 

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 

d) a tervezett eljárás fajtáját, 

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és 

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját. 

 

(8).A közbeszerzési eljárásban a közzététel során a Kbt. 37. § szerint kell eljárni. 

 

II. Fejezet 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, 

LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, A BELSŐ ELLENŐRZÉS 

RENDJE  

 

8. § A közbeszerzések tervezése, az éves közbeszerzési terv, az előzetes összesített 

tájékoztató 

 

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig az adott 

évre tervezett közbeszerzéseiről éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: 

közbeszerzési terv) köteles készíteni és azt a Képviselő-testületnek ezen időpontig el 

kell fogadnia. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat legalább öt évig megőrzi. 

 

(2) A közbeszerzési terv elkészítésért és az év közben szükségessé vált módosítások 

átvezetéséért a jegyző felelős.  
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(3) A Közbeszerzési Terv elkészítéséhez az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti 

egységeket, szervezeteket, valamint az adatszolgáltatásra irányadó határidőt a jegyző 

határozza meg. A Közbeszerzési Tervhez e Szabályzat szerinti tartalommal kell adatot 

szolgáltatni, figyelemmel a Közbeszerzési Terv elkészítése előtt a tárgyévben indult 

közbeszerzési eljárás(ok)ra is, amelye(ke)t szintén szerepeltetni kell abban. 

 

(4) A jegyző által előkészített közbeszerzési tervet a polgármester terjeszti a Képviselő-

testület elé jóváhagyásra, amely annak elfogadásáról határozatban dönt. A 

közbeszerzési terv módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 

Közbeszerzési Terv módosítására az annak jóváhagyására vonatkozó eljárási rend az 

irányadó.  

 

(5) A közbeszerzési tervben rögzíteni kell különösen: 

a) a tervezett közbeszerzéseket tárgy szerint (árubeszerzés, építési beruházás, 

építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió) 

megbontásban, ezen belül téma szerint,  

b) a tervezett közbeszerzés CPV kódját, 

c) az irányadó eljárásrendet, 

d) a közbeszerzési eljárás fajtáját, 

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, 

f) szerződés teljesítésének várható időpontját vagy a szerződés időtartamát, 

továbbá hogy 

g) sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató közzétételére. 

 

(6) A közbeszerzési tervben a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy lehetőség legyen a 

Kbt.-ben foglaltak betartása mellett az előírt feladatok végrehajtására.  

 

(7) A közbeszerzési terv jóváhagyása előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési 

eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

 

(8) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat a közbeszerzési 

tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 

felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

9. § A közbeszerzési terv nyilvánossága.  

 

(1) Az Önkormányzat a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az Önkormányzat 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

  

(2) Az Önkormányzat a költségvetési év kezdetét követően előzetes tájékoztatót készíthet 

az adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett összes 

árubeszerzéséről, építési beruházásáról vagy szolgáltatás megrendeléséről. Ezen 

tájékoztatókra vonatkozó szabályokat a Kbt. 38. § tartalmazza. 
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A közbeszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai 

 

A közbeszerzési tevékenység irányításáért való felelősség 

10. § 

(1) Az Önkormányzatnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására önálló 

szervezeti egység nincs, ezen feladatok ellátásának megszervezéséért a jegyző a 

felelős. 

 

(2) Az EKR-be történő regisztrációra a polgármester jogosult. Az Önkormányzat nevében 

az EKR alkalmazására teljes körűen jogosultak: polgármester, jegyző. 

 

(3) Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző felelős. 

Feladata e körben különösen: 

a) felügyeli a közbeszerzési eljárások teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a 

közbeszerzési eljárásba bevont, illetve az Önkormányzat nevében eljáró 

személyek és szervezetek tevékenységét, 

b) azonnal köteles kivizsgálni minden közbeszerzést zavaró körülményt és 

minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 

c) jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, 

amelyek a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát, 

így a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosítja, 

d) rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a 

munkatársak munkaköri leírásában rögzíti. 

 

(4) A jegyző az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáról, a közben 

szerzett tapasztalatokról folyamatosan beszámol a polgármesternek. 

 

(5) Az eljárás előkészítésére egyebekben a Kbt. 28. § vonatkozik. 

 

Az eljárásba bevont, az Önkormányzat nevében eljáró személyek, szervezetek 

 

11. § 

(1) Az egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásba bevont, illetve az Önkormányzat 

nevében eljáró személyeket, illetve szervezeteket a polgármester jelöli ki.  

 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 

Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg 

szervezeteknek együttesen (a továbbiakban: eljárásba bevont személy) megfelelő – a 

közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell 

rendelkezniük. 

 

(3) Az eljárásba bevont személyek, vagy szervezetek, továbbá az Önkormányzat 

közbeszerzési eljárásai során a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint 

létrehozott Bírálóbizottság tagjai részére a megbízólevelet a 2.2.1. pont alapján a 

polgármester állítja ki. 

 

(4) Az Önkormányzat közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és 

megvalósítása – illetve a bevont külső szakértővel való kapcsolattartás – a jegyző 

feladat- és hatásköre. 
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(5) A polgármester a közbeszerzés lebonyolítására külső szakembert, szervezetet, felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kérhet fel. Az eljárásba bevont szakértő 

(szervezet), felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói felelősségének rendjét, 

terjedelmét, az elvégzett eljárási cselekményeivel kapcsolatos helytállási 

kötelezettséget az Önkormányzat és a külső szakértő (szervezet), a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó között létrejött megbízási szerződés, illetve a vonatkozó 

jogszabályok rendezik. 

 

(6) Az Önkormányzat köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét 

eredményező helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás 

előkészítésében és lefolytatásában az Önkormányzat nevében olyan személy vagy 

szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 

különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 

szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet 

részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel 

szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerinti körülmények fennállnak. Az 

eljárásba bevont személy vagy szervezet jelen Szabályzat 1. számú melléklete szerint 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot köteles tenni. 

 

(7) Az eljárásba bevont személyek, szervezetek általános feladatai különösen:  

a) a közbeszerzési eljárás előkészítése;  

b) a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében való 

közreműködés; 

c) az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelése; részvétel a Bírálóbizottság 

munkájában;  

e) részvétel az eljárás más szakaszában. 

 

(8) Az eljárásban az Önkormányzat oldalán az eljárásba bevont személyek: 

a) a közbeszerzés lebonyolításáért felelős személy(ek), 

b) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy, 

c) a pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy, 

d) a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet, 

e) a jogi szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet, 

f) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

g) a Bírálóbizottság tagja, 

h) a Közbeszerzési Döntéshozó Testület tagjai, 

i) a jegyző, 

j) a polgármester. 

 

(9) A közbeszerzési Szabályzat értelmében az Önkormányzat oldalán: 

 

a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező 

személy  

 

a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt 

köztisztviselője, illetőleg az Önkormányzattal vagy a 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatallal megbízási 

jogviszonyban álló olyan személy vagy szervezet, amely a 

közbeszerzés tárgya szerint megfelelő szakértelemmel 

rendelkezik  

a pénzügyi szakértelemmel  a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási 
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rendelkező személy  előadója, vagy a közbeszerzés tárgya szerint megfelelő 

pénzügyi szakértelemmel rendelkező, az önkormányzattal 

jogviszonyban álló más személy illetve szervezet 

a közbeszerzési szakértelemmel 

rendelkező személy 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ennek 

hiányában a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt, 

megfelelő szakértelemmel rendelkező tisztségviselője vagy 

a jegyző által kijelölt köztisztviselő. Mindezek hiányában 

az Önkormányzattal megbízási jogviszonyban álló olyan 

személy vagy szervezet, amely a közbeszerzés 

lebonyolításához megfelelő közbeszerzési szakértelemmel 

rendelkezik. Megbízásáról esetenként a képviselő-testület 

dönt. 

jogi szakértelemmel rendelkező 

személy 

a polgármester által megbízott ügyvéd, ennek hiányában az 

a jegyző által kijelölt köztisztviselő vagy a felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

a közbeszerzés lebonyolításáért 

felelős személy(ek) 

a jegyző, illetve a jegyző vagy a polgármester által erre 

kijelölt tisztségviselő, köztisztviselő 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése során elvégzendő tevékenységek és az értük való 

felelősség 

 

12. § 

(1) Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények irányítása a 

jegyző feladata. 

 

(2) Az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés a közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelemmel rendelkező személy feladata. A helyzet- és piacfelmérés 

során a szakértelemmel rendelkező személy köteles betartani a Kbt. 

összeférhetetlenségi előírásait, és annak eredményéről köteles beszámolni a 

jegyzőnek. 

 

(3) Az adott közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása és annak 

alátámasztása – a közbeszerzés tárgya szerinti és a pénzügyi szakértelemmel 

rendelkező személy közreműködése alapján – a jegyző feladat- és hatásköre. 

 

(4) Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előkészítése a 

közbeszerzés tárgya és a pénzügyi szakértelemmel rendelkező személlyel való 

együttműködés alapján a közbeszerzés lebonyolításáért felelős személy (jegyző) vagy 

általa megbízott köztisztviselő feladata. Amennyiben a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vesz Önkormányzat 

igénybe, úgy a jegyző (vagy az általa felkért köztisztviselő) együttműködik a felhívás 

és a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében a közbeszerzés tárgya és a 

pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekkel együtt.  

 

A Bírálóbizottság 

13. § 

(1) A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok Kbt. szerinti elbírálására, az eljárást 

lezáró döntés előkészítésére Bírálóbizottságot kell létrehozni. A Bírálóbizottság 

elnökét és nem állandó tagjait esetenként az önkormányzat polgármestere kéri föl, 



 

 10 

azzal, hogy a Bírálóbizottságnak mindenkor képviselnie kell a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításához szükséges szakértelmeket. 

 

(2) A Bírálóbizottság elnöke a Bizottság által esetenként a saját tagjai sorából 

megválasztott elnök. A Bizottság munkájában meghívása esetén tanácskozási joggal 

részt vehet a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az eljárásba bevont 

Közbeszerzési szaktanácsadó (közbeszerzési szakértő). 

 

(3) A Bizottságnak tagja lehet továbbá a jegyző által kijelölt köztisztviselő és erre 

irányuló megbízás esetén a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint 

külső személy, szervezet vagy szakember is. 

 

(4) A Bizottság állandó tagjai, a Bizottság elnöke és tagjai részére a polgármester 

megbízólevelet állít ki jelen Szabályzat 2. számú melléklete szerint, mely a 

közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képezi. A Bizottság létrehozásánál 

törekedni kell arra, hogy a tagok száma páratlan legyen. 

 

(5) A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Közbeszerzési 

Döntéshozó Testület (a képviselő-testület, jegyző) részére.  

 

(6) A Bizottság a jelen Szabályzat által meghatározott eljárási cselekményekhez 

kapcsolódóan, illetve szükség szerint ülésezik. A Bizottság üléseiről jelenléti ív és 

jegyzőkönyv készül. A jelenléti ív és jegyzőkönyv egy-egy eredeti példánya a 

közbeszerzési eljárás iratanyagának részét képezi. 

 

(7) A Bírálóbizottság üléseit a Bírálóbizottság elnöke hívja össze. A Bírálóbizottság akkor 

határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van. A Bírálóbizottság 

üléseit az elnök vezeti. A Bírálóbizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  

 

(8) A Bírálóbizottság az eljárást lezáró határozatot előkészítő döntését (javaslatát) 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben bármely bizottsági tagnak a döntéssel 

kapcsolatosan különvéleménye van, azt a döntéshez mellékletként kell csatolni. 

Szavazategyenlőség esetén a különvélemények áttekintése után a Bizottság elnöke 

újabb szavazást rendel el. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének 

szavazata a döntő. Ebben az esetben azonban az ismételt szavazás tényéről és a vitatott 

kérdésekről, illetve valamennyi bizottsági tag véleményéről az eljárást lezáró 

határozatot meghozó Közbeszerzési Döntéshozó Testületet írásban tájékoztatni kell. 

 

(9) A Közbeszerzési Döntéshozó Testület tanácskozási joggal rendelkező személyt 

delegálhat a Bírálóbizottságba 

 

(10) A bírálóbizottsági jegyzőkönyv, különvélemények és a tájékoztatás egy eredeti 

példányát az eljárás iratanyagához csatolni kell. 

 

A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

14.§ 

(1) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés 

és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 

az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az Önkormányzat köteles 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 
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(2) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra egyebekben az Önkormányzattal 

megkötött megbízási szerződés rendelkezései, valamint a 14/2016. (V. 25.) MvM 

rendelet irányadó. 

 

(3) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával 

és a névjegyzékbe vétel során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett alábbi dokumentumokat: 

           a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, 

           b) a bontási jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket, és 

           c) az összegezést, összegezéseket. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az 

ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, 

továbbá az eljárás alapjául szolgáló iratok személyes ellenőrzését, és felelősséget 

vállal az eljárás - közbeszerzési szempontú - szakszerűségéért és a közbeszerzésekre 

vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. 

 

III. Fejezet 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának általános szabályai, a tevékenységi és 

felelősségi körök 

 

Közbeszerzések kezdeményezése 

15. § 

(1) Közbeszerzési eljárást kell kezdeményezni, ha a tervezett árubeszerzés, szolgáltatás 

megrendelés vagy építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió értéke a 

közbeszerzési értékhatárokat eléri vagy meghaladja.  

 

(2) Az adott éves közbeszerzési terv Képviselő-testület általi elfogadása az abban foglalt 

közbeszerzési eljárások kezdeményezésének engedélyezését jelenti.  Amennyiben egy 

eljárás a közbeszerzési tervben nem szerepelt, a kezdeményezéshez külön írásbeli 

indokolást kell csatolni, és az éves közbeszerzési terv módosítása iránt a kérelem 

jóváhagyása esetén intézkedni kell. 

 

(3) Közbeszerzési eljárás megindítását a jegyző az igény tényleges felmerülésekor 

kezdeményezi a polgármesternél. A kezdeményezés részeként a jegyző a beszerzés 

indokolását tartalmazó feljegyzést készít a polgármesternek az eljárás megindítása 

céljából, melyhez csatolja az előzetes fedezet igazolást. A kérelmet az adott éves 

közbeszerzési tervnek megfelelően kell előterjeszteni.  

 

(4) Közbeszerzési eljárás végleges fedezet igazolása esetén indulhat. A végleges 

fedezetigazolást a közbeszerzési eljárás iratanyagához eredetben csatolni kell. 

 

A Közbeszerzési eljárás megindítása 

 

16.§ 

(1) A Közbeszerzés kezdeményezését követően a polgármester, illetve a jegyző kijelöli 

az adott közbeszerzési eljárásba bevont személyeket.  A közbeszerzési eljárásba 

bevont személyek előkészítik a közbeszerzési eljárást jelen Szabályzat II/2.3. pontja 

szerint. 

 



 

 12 

(2) Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása, a 

közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, közbeszerzési és jogi szakértelemmel 

rendelkező személyek egyetértését követően a polgármester feladat- és hatásköre. 

 

(3) A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást tartalmazó 

hirdetmény feladásának vagy közvetlen megküldésének időpontját kell érteni. 

 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy feladata 

 

17.§ A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési 

eljárás során 

a) közreműködik az eljárást megindító felhívás elkészítésében, továbbá elkészíti a 

műszaki leírást, 

b) részt vesz a Bírálóbizottság munkájában;  

c) közreműködik a szerződés teljesítésére való alkalmasság Kbt. 65. § (1) 

bekezdés b) és c) pontja szerintifeltételeinek és igazolásának előkészítésében, 

illetve vizsgálatában;  

 

A pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy feladata 

18. § A pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési eljárás során 

a) közreműködik az eljárást megindító felhívás elkészítésében, különös tekintettel 

a felhívás gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeinek megállapítására; 

b) közreműködik a közbeszerzés becsült értékének megállapításában, különösen a 

tárgyévi költségvetési terv előkészítése, a közbeszerzési terv összeállítása és az 

összesített tájékoztató előkészítése során;  

c) megvizsgálja, hogy közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően az adott 

közbeszerzési eljárás fedezetét, illetve, hogy a fedezet rendelkezésre áll-e, 

előzetes és végleges fedezetigazolást állít ki; 

d) kezdeményezi – a közbeszerzés becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet 

közötti hiány esetén – az Önkormányzat közreműködésével az előirányzatok 

feletti rendelkezési joggal bíró személy/szerv előirányzat átcsoportosításra 

vonatkozó döntését a tárgyévi költségvetési rendelet rendelkezéseinek; 

e) közreműködik az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságának 

gazdasági és pénzügyi feltételeinek és igazolásának vizsgálatában;  

f) részt vesz a Bírálóbizottság munkájában; 

g) elvégzi az ajánlat ellenőrzését esetleges számítási hiba tekintetében; 

h) intézkedik a hirdetményellenőrzési díj határidőben történő megfizetéséről. 

 

 

A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy közbeszerzési szakértő feladata 

 

19. § A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy közbeszerzési szakértő a 

közbeszerzési eljárásban 

a) gondoskodik a Kbt. előírásai szerinti formai követelmények érvényesüléséről, 

különösen a nyilatkozatok, igazolások, hirdetmények, dokumentumok, 

szerződések és azok tervezetei esetében;  

b) javaslatot tesz az eljárásrendjére és fajtájára vonatkozóan; 

c) közreműködik a szerződés teljesítésére való alkalmasság Kbt. 65. § (1) 

bekezdése szerinti feltételeinek és igazolásának vizsgálatában;  

d) részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában;  
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e) előkészíti az eljárást megindító felhívást, továbbá annak hirdetményét, 

valamint – ha kötelező – összeállítja – valamennyi, a Kbt.-ben meghatározott 

döntési pontra kiterjedően – a közbeszerzési dokumentumokat; 

f) az eljárást megindító felhívást – erre vonatkozó megbízás esetén, az EKR 

rendszeren keresztül – közvetlenül megküldi a felkért gazdasági szereplőknek, 

a hirdetményt feladja az EKR-en keresztül, illetve adott esetben megküldi az 

összesített tájékoztatást vagy a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást 

a Közbeszerzési Hatóságnak; 

g) adott esetben lebonyolítja az Ajánlattevőkkel való tárgyalás(oka)t, a 

tárgyalások során vezeti a jegyzőkönyvet 

h) az eljárásba bevont, szükséges szakértelemmel rendelkező személyek 

bevonásával – adott esetben a Bírálóbizottság döntése alapján – előkészíti és 

kiküldi, ha szükséges, a hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést, indoklás 

kérést és a tájékoztatást számítási hibáról;  

i) gondoskodik arról, hogy a felhívások, hirdetmények, tájékoztatók határidőben 

közzétételre, megküldésre kerüljenek;  

j) előkészíti jóváhagyás után az írásbeli összegezéseket; 

k) eljár az előzetes vitarendezési eljárás során; 

l) előkészíti a kizárásról, alkalmatlanságról, érvénytelenségről szóló 

tájékoztatókat és jóváhagyása után határidőben feltölti az EKR-be; 

m) elkészíti az eljárást lezáró határozat megalapozásához szükséges előkészítő 

anyagot a Bírálóbizottság javaslata alapján; 

n) az írásbeli összegezéseket feltölti az EKR-be; 

o) előkészíti az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről szóló tájékoztató 

hirdetményt, és gondoskodik a Közbeszerzési Értesítőnek határidőben történő 

megküldéséről;  

p) előkészíti az előzetes vitarendezésre adandó választ, illetve képviseli az 

Önkormányzatot jogorvoslati eljárás esetén; 

q) adott esetben előkészíti a szerződés módosításáról szóló tájékoztató 

hirdetményt, és gondoskodik a Közbeszerzési Értesítőnek határidőben történő 

megküldéséről. 

 

A jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő feladata 

 

20. § A jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő a jelen Szabályzat rendelkezéseiben 

megfogalmazott feladatokon kívül a közbeszerzési eljárásban továbbá 

a) kezdeményezi a hirdetményellenőrzési díj megfizetését az Önkormányzatnál; 

b) megszervezi és lebonyolítja az Önkormányzat által a megfelelő ajánlattétel 

elősegítése érdekében – adott esetben – biztosításra kerülő helyszíni bejárást, 

helyszín megtekintését és konzultációt; 

c) gondoskodik a Kbt. 43. §-a szerinti adatok, információk, hirdetmények, 

valamint a Közbeszerzési Tervnek a közzétételéről;  

d) adott esetben lebonyolítja az Ajánlattevőkkel való tárgyalás(oka)t, a 

tárgyalások során vezeti a jegyzőkönyvet; 

e) ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, ideértve 

különösen az iktatást, postázást; 

f) ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi, könyv- és számviteli 

teendőket, köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

módosítási igényét, valamint a szerződés teljesítését jelezni, valamint az erről 
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szóló, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztató 

előkészítésében közreműködni;  

g) gondoskodik a Kbt. 142. §-ában foglaltak érvényesüléséről. 

 

 

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

21. § 

(1) A közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzés lebonyolításáért felelős személy 

bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint.  

(2) A közbeszerzés lebonyolításáért felelős személy köteles gondoskodni arról, hogy a 

közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívást 

közzététele/megküldése napjától kezdve az ajánlattételi/részvételi határidő 

lejártáig rendelkezésre álljanak. 

 

A bontás 

 

22. § 

(1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR 

az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi 

meg. 

 

(2) Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi 

határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés 

időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 

(3) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az 

EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 

az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

 

(4) Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § 

(4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal 

elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére 

elérhetővé teszi. 

 

(5) Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a fentiek 

szerint az EKR végzi, az Önkormányzat azonban ebben az esetben köteles a részvételi 

jelentkezés és az ajánlat EKR-en kívül beérkező részeit - külön bontás tartása nélkül - 

a megfelelő ajánlathoz társítani és azt dokumentálni. Fizikai modell benyújtása esetén 

azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR-be az eljárás iratai 

közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia. 

 

(6) A bontásra vonatkozóan egyebekben a Kbt. szabályait kell alkalmazni. 

 

Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásra vonatkozó szabályok 

 

23. § 

(1) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelését megelőzően a Bírálóbizottság 

megvizsgálja az ajánlatok (részvételi jelentkezések) a felhívásban, illetve 



 

 15 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

(2) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § ill. 114. § (2) 

bekezdése szerint kell eljárni. 

 

(3) Az Önkormányzat az ajánlatokat (részvételi jelentkezéseket) a lehető legrövidebb időn 

belül köteles elbírálni. Amennyiben a bírálat folyamat elhúzódik, úgy az ajánlatok 

esetén a Kbt. 70. § (2) bekezdése, részvételi jelentkezések esetén a Kbt. 70. § (3) 

bekezdése alkalmazandó. 

 

(4) A hiánypótlás. felvilágosítás kérés és számítási hiba javítása során a Kbt. 71. § szerint 

kell eljárni. 

 

(5) Az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások esetében a Kbt. 72. §-ában 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(6) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálását és értékelését a Bírálóbizottság 

végzi. A Bírálóbizottság a beérkezett ajánlatokról (részvételi jelentkezésekről) az 

eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételek szerint írásos szakvéleményt készít, amely különösen az alábbiakat 

tartalmazza:  

a) az ajánlattevő (részvételre jelentkező) érvényes ajánlatot (részvételi 

jelentkezést) nyújtott-e be;  

b) a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésének alkalmazása esetén az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) megfelel-e a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

feltételeknek;  

c) ajánlat esetén az értékelési szempont(ok) (részszempontok) alapján értékelésre 

kerülő adatokat. 

 

(7) A Bírálóbizottság a Kbt. és jelen Szabályzat szerint elvégzett értékelése alapján 

elkészíti döntési javaslatát a Közbeszerzési Döntéshozó Testület számára az eljárást 

lezáró határozat meghozatalához. Az előterjesztésre az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának rendelkezései irányadóak.  

 

(8) A bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, az írásbeli összegzés, az eljárást lezáró határozati 

javaslat, valamint a határozat a közbeszerzési eljárás iratanyagának részét képezik. 

 

Döntés az eljárásban, tájékoztatás a döntésről 

 

24. §  

(1) Az eljárást lezáró döntés meghozatala a Közbeszerzési Döntéshozó Testület, azaz az 

Önkormányzat Képviselő-testületének, a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a 

jegyzőnek a feladat és hatásköre. Amennyiben jelen Szabályzat másként nem 

rendelkezik, a Közbeszerzési Döntéshozó Testület hoz döntést minden olyan egyéb 

kérdésben, amelyben érdemi döntés szükséges.  

 

(2) Az Önkormányzat köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt az EKR 

rendszeren keresztül tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának 

eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre 
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jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné 

nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes 

indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül.  

 

(3) Az Önkormányzat az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának 

befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést 

köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről és azt az EKR 

rendszerbe feltölteni. 

 

(4) Az Önkormányzatnak az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló 

tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell 

közzétennie.  

 

(5) A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzétételével, illetőleg szerződéskötéssel zárul 

le. 

 

A szerződéskötés 

25. § 

(1) A (vállalkozási, építési, megbízási) szerződés megkötése a polgármester feladat- és 

hatásköre. 

 

(2) Az Önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles a szerződést megkötni, 

amely alól csak a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglalt esetben mentesül. A 

szerződéskötésre – amennyiben vonatkozik rá – csak a szerződéskötési moratórium 

lejártát követően van lehetőség. Az Önkormányzat csak az eljárás nyertesével kötheti 

meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során 

a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

(3) A közbeszerzési eljárás során a megkötött szerződések teljesítését a jegyző kíséri 

fegyelemmel. 

 

(4) A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 

141. §-a alapján van lehetőség. 

 

(5) Az Önkormányzat köteles a szerződés módosításáról külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 

Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés 

módosításától számított tizenöt munkanapon belül kell feladni. A tájékoztató 

elkészítéséért és a tájékoztató megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel 

rendelkező személy – a jegyző közreműködése mellett – a felelős. 

 

IV. Fejezet 

 

A közbeszerzések lebonyolításának ellenőrzése 

26. § 

(1) A közbeszerzési eljárások rendszeres ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik. Az 

ellenőrzéseket a belső ellenőr útján végzi. 
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(2) Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 

szempontjainak előkészítésére, azok érvényesítésére az eljárás során. 

 

(3) Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsoltban jogorvoslati eljárás indul, arról a 

polgármester köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni. 

 

(4) Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott 

időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt 

hosszabb időtartam alatt - meg kell őrizni. 

 

(5) Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény 

naplózásáról.  

 

(6) Az Önkormányzat - az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az 

EKR-ben való elektronikus megőrzése érdekében - köteles az eljárás előkészítése 

körében a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, 

valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálata és értékelése során keletkezett 

dokumentumokat vagy azok egyszerű elektronikus másolatát az EKR-be (különösen 

bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés dokumentumai) is feltölteni 

az adott eljárás dokumentumai közé. 

 

(7) Az Önkormányzat az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet 

követő év május 31. napjáig kell közzétennie az EKR-ben. Az éves statisztikai 

összegezés elkészítéséért a jegyző felelős. 

 

V. Fejezet 

 

JOGORVOSLAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

27. §  

(1) A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve szolgáltatási 

koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba 

ütköző magatartás vagy mulasztás miatt e rész rendelkezései szerinti jogorvoslatnak van 

helye. A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat a Kbt. Hatodik Része tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési 

Döntőbizottságnál kérelmezett vagy az általa hivatalból megindított jogorvoslati eljárás 

esetén, annak tudomására jutását követően, a közbeszerzésért felelős személy – 

távollétében megbízottja – haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles 

arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni.  

 

(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására 

nyitva álló határidőn belül a Jegyző (vagy amennyiben az adott közbeszerzési 

eljárásban részt vett, a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) 

állítja össze, és küldi meg az adott közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket a 

Közbeszerzési Döntőbizottság részére.  

 

(4) A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárásban az Önkormányzat 

képviseletében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, jogtanácsos vagy 

ügyvéd jár el. 
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A Közbeszerzési Döntőbizottság kedvezőtlen döntését követően esetlegesen szükséges 

bírósági eljárásban a Jegyző a döntőbizottsági határozat kézhezvételétől számított 5 

munkanapon belül döntési javaslatot készít és terjeszt a Polgármester elé. A bírósági 

eljárásban az Önkormányzatot a polgármester által kijelölt személy képviseli. A 

jogorvoslati eljárás során a képviselet ellátása érdekében a Jegyző javaslatára, a 

Polgármester jóváhagyása mellett, az Önkormányzat nevében megbízott ügyvéd is 

eljárhat.  

 

(5) Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként 

megsemmisíti az eljárást lezáró döntést, a közbeszerzési eljárás további vitelére 

vonatkozó döntési javaslatot a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy 

terjeszti további intézkedés végett a Közbeszerzési Döntéshozó Testület elé. 

Eredménytelen az adott eljárás, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az 

ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását 

határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától; az ajánlatkérő azonban 

nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást 

lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás 

jogszerűsége helyreállítható. 

 

VI. Fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Jelen rendelettel megállapított Közbeszerzési Szabályzat a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

 

(2) Jelen rendelettel megállapított Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett 

közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszíti az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló 21/2017. (II.22.) 

önkormányzati rendelet. 
 

(3) A jegyző gondoskodik arról, hogy a Szabályzatot az érintett köztisztviselők 

megismerjék, annak tényét a Szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják a 

hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

 

 

 

Parád, 2018. október 24. 

 

 

Mudriczki József     Varró Gyula 

               polgármester           jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatához   

 

 

 

ÖÖ SS SS ZZ EE FF ÉÉ RR HH EE TT EE TT LL EE NN SS ÉÉ GG II   ÉÉ SS   TT II TT OO KK TT AA RR TT ÁÁ SS II   NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   

KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS TAGJAI, 

ILLETVE EGYÉB ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

 

 

Név:  

Szervezeti egység:  

Beosztás:  

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat által „……………………………” megnevezéssel 

folytatandó közbeszerzési eljárás előkészítésében, az eljárás más szakaszában, illetve  az 

ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelésében (elbírálásában) mint résztvevő személy 

kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglalt 

összeférhetetlenségi okok hatálya alatt nem állok, vagyis így különösen nem áll fenn olyan 

gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös 

érdek, amely miatt a funkcióimnak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására nem lennék képes.  

 

 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 

befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom, az 

információkkal, adatokkal és tényekkel a gazdasági szereplőket nem befolyásolom.  

 

Kötelezem magam arra, hogy ha az összeférhetetlenségi ok az eljárás alatt következik be, 

arról haladéktalanul értesítem a döntéshozó Képviselő-testületet és megbízómat. 

 

Parád, ……….. …………..……  

 

 

 

 

…………………..……………………………… 
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2. számú melléklet 

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatához   

 

 

 

MM EE GG BB ÍÍ ZZ ÁÁ SS   

  

  

Parád Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján megbízom 

..........................- t (név), hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) 

bekezdése alapján, Parád Nagyközségi Önkormányzat által „………………………..” 

megnevezéssel lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban létrehozott Bírálóbizottságban  

működjön közre. 

 

Szerepkör: .................................................... 

 

Bizottsági elnökként/tagként való működése során a Parád Nagyközségi Önkormányzat 

érdekeinek biztosításával, a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályokban és belső 

szabályozásokban foglaltaknak megfelelően, az eljárás tárgyára vonatkozó szakmai 

követelmények betartása és teljesítése érdekében kell eljárnia, írásbeli szakvélemény és 

döntési javaslat készítésével kell előkészítenie a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatalát.  

 

Jelen megbízás a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés alapján megkötésre kerülő 

szerződés aláírásának napjáig, amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, úgy az eljárást 

lezáró hirdetmény feladásának napjáig szól. 

 

 

Parád, ………….. …………….... 

 

 

                          polgármester  

 

 

A megbízást elfogadom és átvettem: 

Dátum: ………………………………… 

Aláírás: ……………………………….... 



1 

A Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 

teljesítésre való képességének és szakmai megbízhatóságának vizsgálata, valamint annak 

igazolására szolgáló dokumentumok 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ……., mint a ……….. (székhely:……………, …..,cégjegyzékszám: ……) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, Parád Nagyközségi Önkormányzat (3240 Parád, 

Kossuth Lajos út 91.) mint Ajánlatkérő által „Csapadékvíz-elvezetés a Kékesi úton” tárgyban 

megindítani tervezett közbeszerzési eljárás kapcsán, Ajánlatkérő előzetes piacfelmérés céljából 

történő megkeresésére, szakmai megbízhatóságom és teljesítésre való képességem 

igazolására, az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

1) A gazdasági szereplő regisztrált az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 

ajánlattevőként 

igen […] nem […]* 

 

2) A gazdasági szereplő szerepel a kivitelezői névjegyzékben. 

igen […] nem […]* 

 

3) A gazdasági szereplőnél alkalmazott szakmai vezető(k) szerepel(nek) a vonatozó 

jogszabályokban előírt nyilvántartásokban (különös tekintettel a 266/2013. Korm. 

rendelet szerinti névjegyékben való szereplésre). 

igen […] nem […]* 

 

4) A jelen nyilatkozat megtételét megelőzően 

3.1) a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a gazdasági szereplő jogerősen 

eltiltásra került és a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a 

bíróság által jogerősen megállapított időtartam a jelen nyilatkozat megtételekor még 

nem járt le. 

igen […] nem […]* 

 

3.2) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban a gazdasági szereplő 

hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és 

a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három év még nem telt le, vagy amennyiben a kizárás 

tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a 

hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a 

Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 

bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta 

ki. 

 

igen […] nem […]* 

 

3.3) a gazdasági szereplő súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós 

beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére a Kbt.-ben előírt 

rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság 

határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 90 napnál 

nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.  

 



2 

igen […] nem […]* 

 

5) A tárgy szerinti beruházáshoz szükséges erőforrásokat érintően nyilatkozom, hogy a 

megvalósításhoz szükséges személyi állomány és tárgyi eszközök  

rendelkezésre állnak / nem állnak rendelkezésre. * 

Amennyiben nem áll rendelkezésre a megvalósításhoz szükséges személyi állomány és 

tárgyi eszközállomány, a jelenleg rendelkezésre álló személyi állománynak és tárgyi 

eszközállománynak a megvalósításhoz szükséges mértékűre történő bővítésére 

képes vagyok / nem vagyok képes.* 

*a megfelelő választ egyértelműen szükséges jelölni 

6) Teljes nettó árbevétele az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben:  

 

Mérlegfordulónappal lezárt üzleti év Teljes árbevétel (Ft) 

  

  

  

 

7) A gazdasági szereplő a nyilatkozat megtételét megelőző 5 évben az alábbi, csapadékvíz-

elvezető rendszer építése/felújítása tárgyú vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen 

teljesített referenciát/referenciáit kívánja bemutatni szakmai megbízhatóságának és 

teljesítésre való képességének igazolására: 

 

munka leírása** nettó összeg és 

mennyiség*** 

dátum(ok)**** megrendelő(k)***** 

    

    

**A leírás tartalmazzon arra vonatkozó információt is, hogy a bemutatott szerződés 

teljesítése szerződésszerű volt-e! 

***Az elvégzett munkáért kapott szerződéses nettó ellenszolgáltatás összege és a 

teljesítés mennyisége. 

****Legalább a szerződés teljesítésének befejező időpontja kerüljön feltüntetésre év, 

hónap, nap pontossággal! 

*****A megrendelő kapcsolattartójának neve, és elérhetősége is kerüljön feltüntetésre! 

 

Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozatom alapját a valóságnak megfelelő adatok, 

információk képezik. 

 

 

 

……………., 201... ……………… 

   

    (cégszerű) aláírás. 
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